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مقدمــه :خوداشــتغالی بهتریــن گزینــه بــرای
آمــاده نمــودن فراگیــران نظــام آمــوزش عالــی
جهــت اشــتغال در بــازار کار در آینــده و برخــورد
بــا مشــکل بیــکاری اســت .از آنجایــی کــه نگــرش
روی رفتــار فــرد اثــر دارد ،بنابرایــن نگــرش
نســبت بــه خوداشــتغالی در خوداشــتغال شــدن یــا
نشــدن ،بســیار مؤثــر اســت .بــا تقویــت نگــرش
دانشــجویان ،زمینههــای اشــتغال آنهــا در آینــده
فراهــم شــده و گامهــای مؤثــری در راســتای توســعة
اجتماعــی بهویــژه توســعه و بهبــود موقعیــت
اجتماعــی نســل جــوان و تحصیلکــرده در آینــده
برداشــته میشــود .در صــورت نامطلــوب بــودن
نگــرش دانشــجویان میتــوان برنامههــای درســی
مناســب را بــه منظــور بهبــود نگــرش دانشــجویان
تدویــن نمــود .اکثــر مطالعاتــی کــه در نظــام آموزش
عالــی ایــران نگرشــهای کارآفرینانــه و خوداشــتغالی
دانشــجویان را بررســی نمودهانــد از یکســری
مقیاســهای از پیــش تعییــن شــده اســتفاده نمودهانــد.
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Introduction: Self-employment is
the best option to prepare people with
higher education to find employment in
the labor market in the future. Since attitude affects individuals’ behavior, attitude towards self-employment also affects adoption of the self-employment.
By s
trengthening s
tudents’ attitudes,
they will have more employment opportunities in the future and effective
steps will be taken towards social development, especially the development
and improvement of the social status of
young and educated generation.
In case of unfavorable attitude of the
students, officials can prepare appropriate curricula to improve students’ attitudes. Most of the studies in the higher
education system that have examined
entrepreneurial and self-employment
attitudes of students have used a series
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جامعههــای مختلفــی از لحــاظ فرهنگــی ،اجتماعــی
و اقتصــادی زندگــی میکننــد و احتمــال اینکــه
نگرشــهای متفاوتــی داشــته باشــند ،وجــود دارد.
بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی
نگــرش دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی نســبت
بــه خوداشــتغالی بــه انجــام رســید.
روش :رویکــرد کلــی تحقیــق کمی-کیفــی و بــه
لحــاظ هــدف کاربــردی اســت .در بخــش کیفــی از
روششناســی کیــو اســتفاده شــد امــا تحلیــل آن بــا
نــرم افــزار  SPSSانجــام میشــود .در مطالعــات
کیــو پژوهشــگر ،نمونــه را از میــان افــرادی انتخــاب
میکنــد کــه ارتبــاط خاصــی بــا موضــوع تحقیــق
دارنــد یــا دارای عقایــد ویــژهای هســتند .جامعــه
مــورد مطالعــه در قســمت کمــی شــامل دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی در پردیــس کشــاورزی و منابع
طبیعــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه بودنــد ( 211نفــر
از دانشــجویان دکتــرا و  853نفــر از دانشــجویان
کارشناســی ارشــد) .بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــا
اســتفاده از جــدول مــورگان تعــداد  212نفــر بــه
صــورت نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند.
همچنیــن در بخــش کیفــی از روش گلولــه برفــی
بــرای نمونهگیــری اســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس
تعــدادی از دانشــجویان بهعنــوان نمونــه تحقیــق
انتخــاب شــدند .پــس از انجــام  52جلســه در قالــب
گروههــای بحــث متمرکــز و مصاحبههــای انفــرادی
بــا  25نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
دانشــگاه رازی کرمانشــاه ،اشــباع نظــری حاصــل
شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه بــا انجــام مصاحبههــای
بعــدی اطالعــات دیگــر بــه اطالعــات قبلــی تحقیق
افــزوده نشــد .در ضمــن ،رابطــ ه بیــن ویژگیهــای
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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 present s
tudy aimed at inves
tigating the
postgraduate students’ attitudes toward
self-employment.
Method: The general approach of research was quantitative-qualitative and
it was a practical study. Q methodology was used in the qualitative part, but
analysis was carried out using SPSS
software. In Q methodology , researchers select a sample of individuals who
are of particular relevance to the subject or have special ideas. The population in the quantitative part consisted
of postgraduate students in Campus of
Agriculture and Natural Resources of
Razi University in Kermanshah (112
doctoral students and 358 postgraduate students). To determine the sample
size, Morgan Table was applied and
212 individuals were randomly selected. Also, in the qualitative part, snow
ball sampling was used. Accordingly,
some of the postgraduate students were
selected as a research sample. After 25
sessions of focus group and person-toperson interviews with 52 postgraduate students 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.
یافتههــا :جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،مقطــع
تحصیلــی روی نگــرش افــراد نســبت بــه
خوداشــتغالی مؤثــر اســت .بــه منظــور دســتهبندی
نگرشــهای دانشــجویان و تحلیــل دادههــای تحقیــق
از تحلیــل عاملــی اکتشــافی نــوع کیــو بــا اســتفاده
از نرمافــزار  SPSS.20اســتفاده شــد .تحلیــل
روششناســی کیــو نیــز نشــان داد کــه نگــرش
دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی شــامل
نگــرش مســئولیتپذیر ،نگــرش خــاق ،نگــرش
ریســکپذیر و نگــرش مدیرگــرا میباشــد.
بحــث :ویژگیهــای شــخصیتی دانشــجویان در
ایجــاد و شــکلگیری مفهــوم انتزاعــی و بســیار
مهــم نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر اســت
و حتــی میتوانــد آینــدة آنهــا را تحــت تأثیــر ایــن
مفهــوم ذهنــی قــرار دهــد .جــذاب و لذتبخــش
بــودن خوداشــتغالی ،اســتقالل مالــی حاصــل از
انجــام فعالیتهــای خوداشــتغالی ،ریســکپذیر بــودن
در انجــام کارهــای جدیــد ،خالقیــت و ایــن کــه
سرنوشــت هــر فــردی بهدســت خــود اوســت
افــراد را در دســتههای جداگانــهای قــرار میدهــد.
کلیدواژهها :خوداشتغالی ،دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،کارآفرینی ،نگرش
تاریخ دریافت95/4/15 :
تاریخ پذیرش95/10/5 :

achieved, meaning that subsequent
interviews did not add any new information. In addition, the relationship
between individual characteristics and
their attitude towards self-employment
was assessed using correlation analysis.
Findings: Gender, marital status and
education level have an effect on individuals’ attitudes toward self- employment. In order to categorize the
attitudes of students and to analyze the
data, Q exploratory factor analysis was
conducted via SPSS.20 software. The
analysis of Q methodology showed
that students’ attitude toward self-employment 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 abstract 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, taking the risk of doing new things, creativity and the fact that anyone’s destiny is
under his control in separate categories.
Keywords: Attitude, entrepreneurship,
postgraduate students, self-employment
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مقدمه
چالــش اشــتغال یــا موضــوع کار و بیــکاری یکــی از مهمتریــن مســائل اجتماعــی
روز کشــور و جهــان بــه شــمار میآیــد .بــر اســاس آمــار موجــود ســاالنه  270هــزار
دانشآموختــه دانشــگاهی وارد بــازار کار میشــوند ،امــا ظرفیــت بــازار جوابگــوی
ایــن تعــداد نیســت (عزیــزی و حســینی .)1385 ،گزارشــها و آمــار موجــود حاکــی از آن
اســت کــه دانشآموختــگان کشــاورزی پــس از فارغالتحصیلــی بــا چالشــهای زیــادی
ا نمیتواننــد وارد بــازار کار شــوند .بهتریــن گزینــه بــرای آمــاده
روبــرو بــوده و عمــ ً
نمــودن فراگیــران نظــام آمــوزش عالــی جهــت اشــتغال در بــازار کار ،خوداشــتغالی
و آمــوزش کارآفرینــی اســت .بنابرایــن در چنیــن شــرایطی آمــوزش عالــی بایــد
رویکــردی اتخــاذ کنــد کــه ضمــن ارائــة دانــش جدیــد ،کارآفرینــی و خوداشــتغالی را
نیــز در دانشــجویان نهادینــه کنــد (حســینی و همــکاران .)1389 ،خوداشــتغالی بــه لحــاظ
انعطافپذیــری ســاعات کار و اســتقالل در شــرایط کار ،طــی ســالهای اخیــر از اســتقبال
شــایان توجهــی برخــوردار بــوده اســت (قوامــی.)1382 ،
خوداشــتغالی ،کار بــرای خــود میباشــد؛ از ایــن رو خوداشــتغالی نوعــی اشــتغال
در بخــش غیرمزدبگیــری اســت کــه فــرد شــاغل بــا اتــکاء بــه تــوان شــخصی،
ابتــکار و خالقیــت خــود ،بــه کارهــای تولیــدی و خدمــات فنــی و حرفــهای و
در نتیجــه کســب درآمــد میپــردازد .از ویژگیهــا و امتیازهــای ایــن بخــش از
اشــتغال آن اســت کــه فــرد را بــه تدریــج آمــاده کســب تواناییهــای الزم بــرای ورود
بــه بازارهــای بزرگتــر و گســتردهتر میکنــد .امــا شــناخت و واکاوی نگــرش
دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی امــری ضــروری اســت ،چــرا کــه شــناخت نگــرش
دانشــجویان بهویــژه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی کــه از نظــر علمــی بــه حــد مناســبی
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دســت یافتهانــد ،مهــم و اجتنابناپذیــر اســت .ایــن شــناخت از یــک ســو مســئولین را بــا
نگــرش واقعــی دانشــجویان آشــنا میکنــد و از ســویی دیگــر بــه مســئوالن برنامهریــزی
درســی و آموزشــی در تدویــن اهــداف و برنامههــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت آموزشــی
کمــک میکنــد .همچنیــن بــا تقویــت نگــرش دانشــجویان زمینههــای اشــتغال آنهــا در
آینــده فراهــم شــده و گامهــای مؤثــری در راســتای توســعه اجتماعــی بهویــژه توســعه
و بهبــود موقعیــت اجتماعــی نســل جــوان و تحصیلکــرده در آینــده برداشــته میشــود.
درصــورت نامطلــوب بــودن نگــرش دانشــجویان میتــوان برنامههــای درســی مناســب
را بــه منظــور بهبــود نگــرش دانشــجویان تدویــن کــرد.
از آنجایــی کــه نگــرش روی رفتــار فــرد اثــر دارد (آجــزن ،)1991 ،بنابرایــن نگــرش
نســبت بــه خوداشــتغالی بــر قصــد خوداشــتغالی و رفتــار فــرد مؤثــر اســت .شــناخت
افــراد بهویــژه جوانــان نســبت بــه خوداشــتغالی بســیار اهمیــت دارد (مکاســتی
 .)2008 ،نگــرش عبــارت اســت از یــک نــوع حالــت آمادگــی ذهنــی و اعصابــی کــه
بهوســیلة تجربــه ســازماندهی میشــود و تأثیــری مســتقیم و پویــا بــر عکسالعملهــای
فــرد نســبت بــه تمامــی پدیدههــا و وضعیتهایــی کــه بــا او ســرو کار دارد ،میگــذارد
(شــفیعی و همــکاران .)1387 ،بهطــوری کــه انســانها را آمــاده بــروز واکنشــهای رفتــاری
خــاص میکنــد؛ بنابرایــن اگــر فــردی نســبت بــه موضــوع خاصــی نگــرش مثبــت داشــته
باشــد ،آمادگــی دارد تــا بــه آن کمــک کنــد ،پــاداش دهــد یــا پشــتیبانی بــه عمــل آورد
و بهعکــس اگــر نســبت بــه موضــوع خاصــی نگــرش منفــی داشــته باشــد آمادگــی
دارد تــا بــه آن زیــان وارد آورد (حــاج و همــکاران .)1393 ،در نتیجــه تحقیــق حاضــر
بــا هــدف بررســی نگــرش دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی نســبت بــه خوداشــتغالی،
بررســی ارتبــاط بیــن برخــی از ویژگیهــای فــردی ماننــد جنســیت ،وضعیــت تأهــل و
مقطــع تحصیلــی بــا نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی و شناســایی و طبقهبنــدی نگــرش
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دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی نســبت بــه خوداشــتغالی بــه انجــام رســید.
چارچوب نظری
مهمتریــن رســالت آمــوزش عالــی در رابطه با اشــتغال باید توجــه به مســئلة کارآفرینی
و خوداشــتغالی در آمــوزش باشــد (موحــدی و چرختابیــان ،)1392 ،بنابرایــن خوداشــتغالی
یــا کار بــرای خــود بهویــژه بــرای جامعــة ایــران راهــی بــرای گریــز از چرخــة بیــکاری
اســت .واژه کارآفرینــی در واپســین ســالهای ســده بیســت مورد توجــه گروههای آموزشــی
کشــورهای جهــان قــرار گرفــت (اســتادزاده .)1382 ،کلمــه کارآفرینــی از لغتــی فرانســوی
گرفتــه شــده کــه بــه معنــی بهراهانداختــن ،آغازکــردن یــا بــه عهدهگرفتــن و تعهدکــردن
اســت .فرهنــگ لغــت «وبســتر» کارآفریــن را کســی میدانــد کــه متعهــد میشــود
مخاطرههــای یــک فعالیــت اقتصــادی را ســازماندهی ،اداره و تقبــل کنــد (میرزامحمــدی
و همــکاران .)1387
احمــد پورداریانــی ( )1381کارآفریــن را کســی بــا ایــدة نــو میدانــد که بــا پایهگذاری
کســب و کاری نــو و پذیــرش مخاطــرات ،فــراورده یــا خدمتــی نــو بــرای جامعــه مـیآورد
و پیونددهنــدة دانــش و علــم بــا صنعــت و بــازار اســت« .ریچــارد کانتیلــون» اولیــن کســی
بــود کــه در ســال  1755نقــش حیاتــی کارآفرینــان را در توســعة اقتصــادی تشــخیص داد.
وی خوداشــتغالی یــا کارکــردن بــرای خــود بــه هــر شــکل ممکــن را کارآفرینــی میدانــد.
در رابطــه بــا کارآفرینــی دو ســؤال اساســی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه  )1چــه
متغیرهایــی بــر کارآفرینــی اثــر میگــذارد؟ و  )2آیــا میتــوان کارآفرینــی را آمــوزش داد؟
در پژوهشــی کــه در رابطــه بــا متغیرهــای تأثیرگــذار بــر کارآفرینــی انجــام شــد،
نگرشــها بهتریــن ابــزار پیشبینــی کارآفرینــان دانســته شــده و نشــان داده شــده اســت کــه
کارآفرینــان بســیاری فعالیــت خــود را بــی هیــچ ســرمایه و تجربــه و حتــی پیشآگاهــی
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دربــارة موضــوع مــورد نظــر آغــاز کردهانــد و تنهــا بــا داشــتن نگرشــهایی ویــژه در ایــن
زمینــه توانســتهاند کارآفرینــان موفقــی باشــند .بنابرایــن یکــی از مفاهیمــی کــه همــواره
در روانشناســی اجتماعــی مــورد بحــث صاحبنظــران بــوده ،نگــرش اســت؛ ایــن کــه
دیــدگاه مــا بــه اشــیاء ،افــراد یــا عقایــد گوناگــون چگونــه اســت؟ .منظــور از نگرشــهای
کارآفرینانــه حالتــی اســت کــه بــر پایــة آن ،فــرد گرایــش بــه بــروز رفتــار کارآفرینانــه در
یــک کســب و کار مســتقل یــا ســازمانی را نشــان میدهــد .در واقــع ایجــاد نگــرش نســبت
بــه خوداشــتغالی در دانشــجویان شــرط الزم بــرای بــروز رفتــار کارآفرینانــه از ســوی
آنــان میباشــد و هــر انــدازه افــراد نگــرش مثبتتــری نســبت بــه فعالیتهــای کارآفرینانــه
و خوداشــتغالی داشــته باشــند .بــدون تردیــد کارآفرینــی را بهعنــوان امــری شــدنی و
امکانپذیــر درک کــرده و احتمــال موفقیــت آنــان بیشــتر میشــود (کار و ســکوایرا
 .)2007 ،کروگــر و همــکاران ( )2000نیــز بــر ایــن باورنــد کــه اراده و نیــت
کارآفرینانــه نقــش بســزایی در بــروز رفتارهــای کارآفرینانــه دارد .همچنیــن اعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه نگرشــها آموختــه میشــود و از آنجــا کــه بــر پایــة آموزههــای در
خانــواده ،محیــط اجتماعــی و محــل کار پدیــد آمــده اســت ،میتــوان بــا آمــوزش و
یادگیــری آنهــا را دگرگــون ســاخت .بــر ایــن اســاس ،میــزان و نــوع نگــرش افــراد بــه
کارآفرینــی میتوانــد بــر ســطح فعالیــت آنــان در ایــن زمینــه تأثیــر گــذارد (رابینســون
و همــکاران .)1991 ،امــا در خصــوص نگــرش و بررســی محققــان مختلــف در رابطــه
بــا ارتبــاط نگــرش و بــروز رفتــار کارآفرینانــه تحقیقاتــی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه
برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره میشــود.
نگــرش نظامــی بــادوام اســت کــه شــامل عنصــر شــناخت ،عنصــر احساســی
و تمایــل بــه عمــل اســت .مؤلفــة عاطفــی شــامل هیجانــات و عاطفــه فــرد نســبت بــه
موضــوع خصوصـ ًا ارزیابیهــای مثبــت و منفــی اســت .مؤلفــة رفتــاری چگونگــی تمایــل به
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عمــل فــرد در راســتای موضــوع را شــامل میگــردد .مؤلفــة شــناختی شــامل افکاری اســت
کــه فــرد در مــورد آن موضــوع نگــرش خــاص دارد شــامل :حقایــق ،دانــش و عقایــد (تایلر
و همــکاران .)2003 ،ایــن ســه عنصــر تحــت عنــوان مــدل ســه مؤلفـهای نگــرش معرفــی
شــدهاند .در الگــوی ســه مؤلف ـهای نگــرش فــرض بــر ایــن اســت کــه نگرشــها ترکیبــی
از ســه ســبک مشــخص تجربــه و واکنــش نســبت بــه یــک امــر میباشــند :عاطفــی،
شــناختی و رفتــاری .بــرای مثــال ،طرفــداران حفــظ محیــط زیســت معتقدنــد کــه آلودگــی
هــوا باعــث از بیــن رفتــن الیــة اوزون میشــود کــه خطــر ابتــا بــه ســرطان را افزایــش
میدهــد (شــناختی) ،آنهــا ممکــن اســت بــه خاطــر انقــراض گیاهــان و جانــوران ناراحــت
و غمگیــن شــوند (عاطفــی) و بــر ایــن اســاس آنهــا از وســیلة نقلیــة عمومــی بــه جــای
خــودروی شــخصی اســتفاده و در فرآینــد بازیافــت شــرکت خواهنــد کــرد (رفتــاری)
(بهنــر و وانــگ.)1384 ،
کریســتین لــوج و نیکــوالس فرانــک مدلــی را بــرای آزمــودن نیــت و قصــد کارآفرینی
در میــان دانشــجویان رشــتة مهندســی دانشــگاه  MITارائــه دادهانــد کــه حاصــل تحقیــق
در بیــن  512نفــر از دانشــجویان رشــتة مهندســی دانشــگاه  MITاســت .بــر اســاس
ایــن مــدل ،ویژگیهــای فــردی همچــون ریســکپذیری و مرکــز کنتــرل درونــی بهطــور
غیرمســتقیم بــر نگــرش دانشــجویان نســبت بــه کارآفرینــی تأثیــر مثبــت میگــذارد و
نگــرش نیــز دارای تأثیــر مســتقیم و مثبــت بــر قصــد کارآفرینــی افــراد اســت (شــکل )1
(امیــری و مــرادی.)1387 ،
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شکل( )1مدل ساختاری قصد کارآفرینانه

آجــزن ( )1985نیــز از جملــه افــرادی اســت کــه ارتبــاط نگــرش و بــروز رفتــار
کارآفرینانــه را مــورد بررســی قــرار داده و در قالــب مــدل خــود آن را ارائــه کــرده اســت.
براســاس مــدل او ،نگــرش ،هنجــار ذهنــی و کنتــرل رفتــار درک شــده بــر قصــد و بــروز
رفتــار مؤثــر اســت .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــروز رفتــار خوداشــتغالی نیــز
براســاس مــدل وی تحــت تأثیــر نگــرش فــرد خواهــد بــود .تحقیــق حاضــر نیــز بــه دنبــال
همیــن مســئله اســت کــه از آنجــا کــه نگــرش هــر فــردی در بــروز رفتــار کارآفرینانــه
(خوداشــتغالی) مؤثــر اســت ،بنابرایــن اگــر قــرار باشــد نگــرش افــراد دســتهبندی شــود،
چنــد نــوع نگــرش در بــروز رفتــار کارآفرینانــه خواهیــم داشــت.
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پیشینة تجربی
تحقیقــات مختلفــی در جهــان و ایــران خوداشــتغالی و بــه تبــع آن کارآفرینــی (کــه
بــا یکدیگــر هــم راســتا هســتند) را بررســی نمودهانــد .بهعنــوان نمونــه رابینســون و
همــکاران ( )1991در مطالعــات خویــش توفیقطلبــی ،اعتمــاد بــه نفــس ،اســتقاللطلبی
و خالقیــت را بهعنــوان نگرشــهای کارآفرینانــه شناســایی نمودنــد .در مطالعــهای کــه
بــه بررســی خوداشــتغالی در کشــورهای توســعه یافتــه پرداخــت ،نتایــج نشــان داد ســن،
مــرد بــودن و میــزان تحصیــات رابطــه مثبتــی بــا خوداشــتغالی دارد (بلنچفلــور.)2000 ،1
مطالعــة هیوگــز )2006( 2نیــز نشــان داد کــه زنــان بــه خاطــر نیــاز و احتیــاج ،گرایــش
بــه خوداشــتغالی نشــان میدهنــد .همچنیــن انعطافپذیــر بــودن خوداشــتغالی بــه زنــان
اجــازه میدهــد کــه بیــن کار و کار منــزل تعــادل ایجــاد کننــد.
گــرول و اتســان )2006( 3در پژوهــش خــود عنــوان کردهانــد دانشــجویانی کــه دارای
نگــرش کارآفرینانــه هســتند ،در ویژگیهایــی همچــون انگیــزة پیشــرفت ،کانــون کنتــرل
درونــی ،خالقیــت و نــوآوری ،اعتمــاد بــه نفــس ،تحمــل ابهــام و گرایــش بــه خطرپذیــری
بهتــر از دانشــجویانی بودنــد کــه گرایــش کارآفرینانــه نداشــتند .نتایــج مطالعــة گــرول و
همــکاران ( )2010در بررســی روحیــة کارآفرینــی دانشــجویان و دانشآمــوزان ترکیــه و
انگلســتان نشــان داد کــه نهــاد خانــواده بیشــتر از ســایر متغیرهــا بــر روحیــه و گرایــش
بــه کارآفرینــی مؤثــر اســت .بســیاری از مطالعــات نشــان میدهــد فارغالتحصیالتــی کــه
والدیــن آنهــا شــغل تجــاری دارنــد ،آمادگــی بیشــتری بــرای شــروع فعالیتهــای کارآفرینانــه
دارنــد .در حالــی کــه از طرفــی کالینـــدو و همـــکاران )2011( 4اثـــر ویژگیهــای فـــردی را
در تصمیـــم بـــه خـود اشـــتغالی در آلمـان بررســـی کرده و بـه ایـن نتیجـــه رسـیدند کـه
2. Hughes
4. Caliendo
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گرایـــش تحصیلی ،یکـــی از مهمتریـــن ویژگیهای فـــردی اســـت کـــه نقـــش مهمـــی در
خوداشـــتغالی ایفا مـ ـیکند.
یافتههــای مطالعــة قوامــی ( )1382نشــان داد خوداشــتغالی در بیــن روستانشــینان
بیشــتر از شهرنشــینان اســت و بــا افزایــش درآمــد و ســن ،بعــد خانــوار و خوداشــتغالی
افزایــش مییابــد امــا افــرادی کــه ســطح تحصیــات پایینتــری دارنــد و متأهــل
هســتند خوداشــتغالی باالتــری دارنــد .هزارجریبــی ( )1382در تحقیــق خــود بــه رابطــة
بیــن کارآفرینــی و آمــوزش دورههــای انگیــزه پیشــرفت ،خالقیــت ،ریســکپذیری و
اســتقاللطلبی اشــاره کــرده اســت .بــدری و همــکاران ( )1385بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه قابلیتهــای کارآفرینــی دانشــجویان در زمینــة اســتقاللطلبی ،کنتــرل درونــی ،انگیــزة
پیشــرفت و خالقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و نمــرات ریســکپذیری از متوســط
نمــره معیــار پایینتــر اســت .همچنیــن آموزشــهای دانشــگاهی در پــرورش ویژگیهــای
کارآفرینــی در دانشــجویان مؤثــر نبــوده اســت .در تحقیــق صالحــی عمــران و رســتمی
( )1386نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای مقایســة عملکــرد برنامههــای آموزشــی
در دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه مازنــدران نشــان داد کــه هیــچ کــدام از دانشــکدهها
عملکــرد بهتــر یــا بدتــری نســبت بــه ســایر دانشــکدهها در پــرورش روحیــة کارآفرینــی
نداشــته اســت .همچنیــن بیــن جنســیت و روحیــة کارآفرینــی رابطــة معنــاداری وجــود
نــدارد.
در مطالعــة علــی بیگــی و زرافشــانی ( )1386نزدیــک بــه نیمــی از دانشــجویان
دانشــگاه رازی از نظــر میــزان روحیــة خودکارآمــدی در ســطح پاییــن قــرار دارنــد .روحیــة
کارآفرینــی دانشــجویان در زمینههــای اســتقاللطلبی ،کنتــرل درونــی ،انگیــزة پیشــرفت
و خالقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و در زمینــة ریســکپذیری پایینتــر از حــد میانگیــن
اســت .تفاوتــی بیــن میــزان اســتقاللطلبی ،ریســکپذیری و خالقیــت دانشــجویان ســال
291

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،زمستان  ،95شماره 63

اول و آخــر وجــود نــدارد ولــی میــزان کنتــرل درونــی و انگیــزة پیشــرفت دانشــجویان
ســال آخــر از دانشــجویان ســال اول کمتــر اســت .دانشــجویان پســر نیــز نســبت بــه دختــر
اســتقاللطلبتر و ریســکپذیرتر هســتند .دانشــجویان دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه
نیــز از نظــر میــزان روحیــة کارآفرینــی اختــاف معنـیداری بــا هــم ندارنــد .بیــن روحیــة
کارآمــدی و روحیــة کارآفرینــی هــم رابطــة مثبــت و معنــیداری حاکــم اســت .نتایــج
مطالعــة غفــاری ( )1387در زمینــة قابلیتهــای کارآفرینــی دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور
اراک نشــان داد کــه قابلیتهــای کارآفرینــی دانشــجویان در زمینــة اســتقاللطلبی ،کنتــرل
درونــی ،انگیــزة پیشــرفت و خالقیــت باالتــر از حــد میانگیــن و نمــرة ریســکپذیری آنــان
از میانگیــن پایینتــر بــوده و آموزشــهای دانشــگاهی در پــرورش قابلیتهــای کارآفرینــی در
دانشــجویان مؤثــر نبــوده اســت.
یارایــی ( )1388در مطالعــة خــود دریافــت کــه مدیــران از انگیــزة پیشــرفت باالتــری
نســبت بــه دانشــجویان برخوردارنــد ،امــا ریســکپذیری دانشــجویان از مدیــران صنایــع
باالتــر اســت .همچنیــن بیــن ویژگیهــای کارآفرینــی دانشــجویان بــا جنســیت ،محــل تولــد
و ســطح تحصیــات والدیــن رابطــة معنــاداری وجــود نداشــت .در تحقیــق حســین پــور
و رضایــی ( )1389یافتههــا نشــان داد بیــن متغیرهــای مهــارت کارآفرینــی ،انگیزههــای
درونــی و بیرونــی دانشــجویان ،برداشــت ذهنی از جــذاب بــودن کارآفرینــی ،خودکارآمدی،
انتظــار ،خالقیــت و هنجــار اجتماعــی بــا گرایــش دانشــجویان بــه کارآفرینــی رابطــة مثبــت
و معن ـیداری وجــود دارد .در مطالعــة موحــدی و چرختابیــان ( )1392نیــز نتایــج نشــان
داد کــه پنــج زمینــه توانایــی طراحــی برنامههــای آمــوزش و ترویجــی ،توانایــی تهیــه
رســانههای آموزشــی و ترویجــی ،توانایــی در فناوریهــای آموزشــی و اطالعــات ،توانایــی
در تدریــس و توانایــی در امکانســنجی و راهانــدازی کســب و کار ،از مهمتریــن زمینههــای
خوداشــتغالی و اشــتغالزایی رشــته ترویــج و آمــوزش کشــاورزی بــه حســاب میآینــد.
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حــاج و همــکاران ( )1393بــه نقــل از ریــردان 1بــرای مقایســة خوداشــتغالی تمــام
وقــت غیرکشــاورزی ،از اطالعات سرشــماری ده ســاله (از ســال  1990برای ایــاالت متحده
و از ســال  1991بــرای کانــادا) اســتفاده کردنــد .آنهــا دریافتنــد در هــر دو کشــور اشــخاصی
کــه خوداشــتغال شــدهاند (مســنها و بیشــتر از جنــس مــردان) ،تحصیلکردههــای عالــی
هســتند .در پژوهــش موحــدی و همــکاران ( )1393نتایــج نشــان داد که نگرش دانشــجویان
نســبت بــه خوداشــتغالی در بخــش کشــاورزی در حــد متوســط بــه باال بــود .همچنیــن بین
ویژگیهــای کارآفرینــی دانشــجویان و عالقــه بــه فعالیــت در بخــش کشــاورزی بــا نگــرش
آنــان نســبت بــه خوداشــتغالی رابطــة مثبــت و معن ـیداری وجــود داشــت .هفــت متغیــر
توانایــی خوداشــتغالی ،تحمــل ابهــام ،توفیقطلبــی ،اســتقاللطلبی ،عالقــه بــه فعالیــت
در بخــش کشــاورزی ،خوداتکایــی یــا کنتــرل درونــی و نــوآوری و خالقیــت توانســتند
در مجمــوع  3/43%از واریانــس نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی را تبییــن
کننــد .کریمــی ( )1394در مطالعــة خــود نشــان داد محیــط نهــادی بــه طــور غیرمســتقیم و
از طریــق نگــرش کارآفرینــی و کنتــرل رفتــار درک شــده بــا قصــد کارآفرینانــه در ارتبــاط
اســت .ایــن یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه سیاســتگذاران و تصمیمگیرنــدگان بایــد
بیــش از پیــش بــه ایجــاد شــرایط مناســب بــرای کارآفرینــی در کشــور توجــه کننــد.
مــروری بــر پیشــینه تجربــی حاکــی از آن اســت کــه اکثــر تحقیقــات بــه دنبال بررســی
عوامــل و زمینههــای مؤثــر بــر نگــرش یــا روحیــة کارآفرینــی بــوده و مطالعــات کمــی
بهدســتهبندی نگرشــهای افــراد راجــع بــه موضــوع خاصــی پرداختهانــد .ایــن در حالــی
اســت کــه دانشــجویان در بافــت و جامعههــای مختلفــی از لحــاظ فرهنگــی ،اجتماعــی
و اقتصــادی زندگــی میکننــد و احتمــال اینکــه نگرشــهای متفاوتــی داشــته باشــند،
وجــود دارد .لــذا هــرگاه پژوهشــی بــه دنبــال شناســایی ادراکات 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 درک عمیــق موضــوع نیســتند و روششناســی کیــو
روش مناســبی بــرای پوشــش ایــن خــأ میباشــد .روش کیــو بیشــتر مطالعـهای اکتشــافی
اســت تــا تأییــدی و نتایــج حاصــل از آن راه را بــرای تحقیــق و بررســی بیشــتر میگشــاید
(دونــر.)2001 ،1
روش
 )1نــوع پژوهــش :ایــن پژوهــش از لحــاظ پارادایــم تلفیقــی (کمــی -کیفــی) و از
لحــاظ هــدف کاربــردی اســت کــه بــا اســتفاده از روششناســی کیــو 2در قالــب یــک
پژوهــش میدانــی انجــام شــد .استیفنســون معتقــد اســت کــه تحلیــل عاملــی  Rبراســاس
ماتریســی از اندازههــای عینــی 3صــورت میگیــرد امــا تحلیــل عاملــی کیــو براســاس
ماتریســی از دادههــای ذهنــی 4انجــام میشــود .بنابرایــن زمانــی کــه نگــرش بهعنــوان
یــک عامــل ذهنــی مــورد ســنجش قــرار میگیــرد ،بهتــر اســت از تحلیــل عاملــی کیــو
اســتفاده بشــود تــا بــه دادههــای درس ـتتری دســت یابیــم .معمــوالً روش کیــو را پیونــد
بیــن روشــهای کمــی و کیفــی میداننــد ،زیــرا از یــک ســو انتخــاب مشــارکتکنندگان از
طریــق روشــهای نمونهگیــری احتمالــی صــورت نمیگیــرد بلکــه افــراد معمــوالً بــه طــور
هدفمنــد و بــا انــدازهای کوچــک انتخــاب میشــوند کــه آن را بــه روش کیفــی نزدیــک
ا کمــی
میســازد و از ســوی دیگــر ،یافتههــا از طریــق تحلیــل عاملــی و بــه صورتــی کامـ ً
بهدســت میآینــد .همچنیــن بــا توجــه بــه شــیوه گــردآوری دادههــا (مرتبســازی)،
عمیقتــر میتــوان از ذهنیــت مشــارکتکنندگان آگاه شــد (خوشــگویانفرد.)1388 ،
روششناســی کیــو از پنــج مرحلــه تشــکیل شــده اســت .در مرحلــه اول پــس از
2. Q methodology
4. subjective datas
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مشــخص شــدن موضــوع تحقیــق ،محقــق جامعــة مــورد نظــر و متناســب بــا موضــوع
تحقیــق را مشــخص مینمایــد .در مطالعــات کیــو ،پژوهشــگر نمونــه را از میــان افــرادی
انتخــاب میکنــد کــه ارتبــاط خاصــی بــا موضــوع تحقیــق دارنــد یــا دارای عقایــد
ویــژهای هســتند (خوشــگویانفرد .)1388 ،ســپس ،در مرحلــة دوم پژوهشــگر اقــدام بــه
جمـعآوری عباراتــی در خصــوص موضــوع مــورد مطالعــه از دیــدگاه افــراد عضــو فضــای
گفتمــان میکنــد .در مرحلــة ســوم پژوهشــگر از بیــن تعــداد زیــادی از عبــارات کــه
در مرحلــة قبــل بهدســت آمــده اســت ،تعــداد محــدودی عبــارت انتخــاب مینمایــد.
ا
در مرحلــة چهــارم ،پژوهشــگر عبــارات را براســاس یــک مقیــاس مشــخص (از کامــ ً
ا مخالفــم) از دیــدگاه شــرکتکنندگان در فضــای گفتمــان رتبهبنــدی و
موافقــم تــا کام ـ ً
دســتهبندی میکنــد .در مرحلــه پنجــم ،محقــق بایــد بــه توصیــف و تفســیر دیدگاههــای
افــراد (دســتههای حاصــل از مرحلــة چهــار) در رابطــه بــا موضــوع پژوهــش بپــردازد
(بــری و پروپــز.)1999 ،1
 )2جامعــه آمــاری ،حجــم نمونــه و روش نمونهگیــری :جامعــه مــورد مطالعــه
در قســمت کمــی شــامل دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی پردیــس کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه میباشــند ( 112نفــر از دانشــجویان دکتــرا و  358نفــر
از دانشــجویان کارشناســی ارشــد) .بــرای تعییــن حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول
مــورگان تعــداد  212نفــر بــه صــورت نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند .در ایــن
مطالعــه در بخــش کیفــی بــا اســتفاده از نمونهگیــری هدفمنــد ،تعــدادی از دانشــجویان
بهعنــوان نمونــة تحقیــق انتخــاب شــدند .پــس از انجــام  25جلســه در قالــب گروههــای
بحــث متمرکــز و مصاحبههــای انفــرادی بــا  52نفــر از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
دانشــگاه رازی کرمانشــاه بــه اشــباع تئوریــک رســیدیم ،بــه ایــن معنــی کــه بــا انجــام
1. Barry and Proops

295

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،زمستان  ،95شماره 63

مصاحبههــای بعــدی اطالعاتــی دیگــر بــه اطالعــات قبلــی مــا افــزوده نمیشــد.
 )3ابــزار تحقیــق و تحلیــل دادههــا :پــس از انجــام تحلیــل محتــوا در رابطــه بــا
اطالعــات بهدســت آمــده از انجــام مصاحبــه بــا دانشــجویان شــرکتکننده در فضــای
گفتمــان 30 ،عبــارت اســتخراج شــد کــه در مرحلــه بعــدی بــا همــکاری تیــم تحقیــق و
افــراد شــرکتکننده در فضــای گفتمــان ،ایــن عبــارات بــه  25عبــارت بهگونــهای کــه
نماینــده تمــام دیدگاههــای دانشــجویان در رابطــه بــا موضــوع تحقیــق بودنــد ،کاهــش
یافتنــد .بهمنظــور بررســی روایــی عبــارات کیــو 25 ،عبــارات اســتخراج شــده در اختیــار
صاحبنظــران و متخصصــان حــوزه کارآفرینــی و اســاتید گــروه ترویــج و توســعة روســتایی
دانشــگاه رازی کرمانشــاه قــرار گرفــت و از آنــان تقاضــا شــد کــه بــا مطالعــه عبــارات،
بــه بررســی ایــن نکتــه بپردازنــد کــه آیــا عبــارات مــورد نظــر بــه خوبــی نگرشــهای
دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی را میســنجند یــا خیــر .در ایــن راســتا ،پــس
از انجــام اصالحــات مــورد نظــر آنهــا ،روایــی عبــارات کیــو حاصــل از بخــش کیفــی
روششناســی کیــو بهمنظــور شناســایی نگرشــهای دانشــجویان تأییــد شــد .همچنیــن،
بهمنظــور بررســی پایایــی ابــزار جمـعآوری دادههــا ،بــه صــورت تصادفــی دو هفتــه پــس
از جاگــذاری کارتهــا در نمــودار کیــو ،مجــددا ً از  30نفــر از دانشــجویان شــرکتکننده
در تحقیــق خواســته شــد کــه ایــن کار را تکــرار کننــد و بــا بررســی همبســتگی بیــن
جوابهــای ایــن  30دانشــجو در دو مرحلــه مشــخص شــد کــه ابــزار تحقیــق از پایایــی
خوبــی بــرای انجــام تحقیــق برخــوردار بــود .پــس از تنظیــم عبــارات کیــو بــر روی
 25کارت بهمنظــور تکمیــل نمــودار کیــو (شــکل  )2اقــدام بــه انجــام مصاحبههــای
انفــرادی و رودررو بــا مشــارکتکنندگان در فضــای گفتمــان تحقیــق شــد .در طــی ایــن
مصاحبههــا از دانشــجویان خواســته شــد کــه  25عبــارت کیــو را بــر روی طیفــی از +4
ا مخالفــم) و روی نمــودار کیــو مرتــب کننــد.
ا موافقــم) تــا ( -4کام ـ ً
(کام ـ ً
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در ایــن تحقیــق ،توزیــع کارتهــا بــه صــورت اجبــاری انجــام شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه
شــکل و توزیــع کارتهــا از قبــل مشــخص شــده بــود و دانشــجویان را ملــزم مینمــود تــا
مشــخص کننــد کــه هــر یــک از عبــارات کیــو (متغیرهــای معــرف نگرشــهای دانشــجویان
ا مخالفــم) تــا چــه حــد در
ا موافقــم یــا کامـ ً
نســبت بــه خوداشــتغالی) طبــق طیــف (کامـ ً
مــورد آنهــا صــدق میکنــد .بنابرایــن ،دانشــجویان ناگزیــر بودنــد کــه تــک تــک عبــارات
را بــه دقــت مطالعــه کــرده و بــا مقایســه تمــام عبــارات بــا یکدیگــر ،عبارتــی کــه نســبت
بــه ســایر عبــارات بیشــتر بــا آن موافــق بودنــد را در جایــگاه  +4و عبارتــی کــه نســبت بــه
ســایر عبــارات بیشــترین مخالفــت بــا آن داشــتند را در جایــگاه  -4قــرار دهنــد .در نهایــت،
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS 20دادههــای حاصــل از بخــش کمــی روششناســی کیــو
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .در مجمــوع روش تجزیــه و تحلیــل دادههــای
تحقیــق در روش کیــو از طریــق تحلیــل عاملــی نــوع  Qو تفســیر عاملهــای اســتخراج
شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSاســت .همچنیــن رابطــة بیــن ویژگیهــای فــردی
افــراد مــورد مطالعــه بــا نگــرش آنهــا نســبت بــه خــود اشــتغالی بــا اســتفاده از تحلیــل
همبســتگی بررســی شــد.

شکل ( )2نمودار کیو

کام ً
ال موافق
+4

کام ً
ال مخالف
+3

+2

+1

.

-1

-2

-3

-4
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یافتهها
براســاس یافتههــای بهدســت آمــده میانگیــن ســنی نمونــة مــورد مطالعــه 24/68
ســال بــود کــه جوانتریــن آنهــا  21ســال و مســنترین آنهــا  38ســال ســن داشــت.
اکثریــت دانشــجویان مــورد مطالعــه دختــر ( )%58/5و مجــرد ( )%64/2بودنــد.
بــه منظــور بررســی رابطــه بیــن نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی و جنســیت از
آزمــون کای اســکور اســتفاده شــد کــه براســاس مقــدار آن ،بیــن دانشــجویان دختــر
و پســر از نظــر نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی تفــاوت معنــیداری وجــود دارد
( X2=98/000و  N=212و  .)p>0/001همچنیــن ضریــب همبســتگی کرامر نشــاندهندة
آن اســت کــه شــدت رابطــه دو متغیــر  0/93اســت ،بنابرایــن ،بــر اســاس شــاخص
کوهــن( ،)1988انــدازه اثــر در ایــن آزمــون بــزرگ اســت .بــه عبارتــی جنســیت بــر
نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی اثــر زیــادی گذاشــته اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد
کــه بــر اســاس مقــدار کای اســکور بیــن دانشــجویان مجــرد و متأهــل از نظــر نگــرش
نســبت بــه خوداشــتغالی تفــاوت معنــیداری وجــود دارد (.)p>0/001 ،X2=93/000
ضریــب همبســتگی کرامــر نشــاندهندة آن اســت کــه شــدت پیونــد دو متغیــر 0/98
اســت ،بنابرایــن ،براســاس شــاخص کوهــن ( ،)1988انــدازه اثــر در ایــن آزمــون بــزرگ
اســت .بــه عبارتــی وضعیــت تأهــل بــر نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی اثــر زیــادی
گذاشــته اســت .بیــن نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خــود اشــتغالی برحســب مقطــع
تحصیلــی تفــاوت معنــیداری وجــود دارد ( .)p>0/001 ،X2= 73/796همچنیــن
ضریــب همبســتگی کرامــر نشــاندهندة آن اســت کــه شــدت پیونــد دو متغیــر 0/86
اســت ،بنابرایــن ،براســاس شــاخص کوهــن ( ،)1988انــدازه اثــر در ایــن آزمــون بــزرگ
اســت .بــه عبارتــی مقطــع تحصیلــی بــر نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی اثــر زیــادی
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گذاشــته اســت.
بهمنظــور طبقهبنــدی نگرشــهای دانشــجویان مــورد مطالعــه از تحلیــل عاملــی
اکتشــافی نــوع کیــو بــه روش تحلیــل مؤلفههــای اصلــی اســتفاده شــد .نتایــج ارائــه شــده
در جــدول ( )1نشــان میدهــد کــه نگرشــهای دانشــجویان مــورد مطالعــه در  4عامــل بــا
مقــدار ویــژه باالتــر از یــک قابلطبقهبنــدی اســت .همانطــوری کــه مشــاهده میشــود
عامــل اول بــا مقــدار ویــژه  9/908بیشتریــن ســهم در تبییــن واریانــس کل نگــرش
دانشــجویان بــه خوداشــتغالی و عامــل آخــر بــا مقــدار ویــژه  3/92کمتریــن ســهم دارد.
در مجمــوع ،براســاس نتایــج مشــاهده میشــود کــه  4عامــل (نگــرش) شناساییشــده
حــدود  %68/3از واریانــس کل نگرشــهای مــورد مطالعــه در مــورد خوداشــتغالی را تبییــن
میکننــد.
جدول ( )1تعداد عاملهای استخراج شده و سهم هر یک از آنها

شماره عامل

مقدار ویژه

از واریانس%

تجمعی از واریانس%

1

9/908

29/63

29/63

2

6/26

19/07

48/7

3

4/23

11/94

60/64

4

3/92

7/69

68/33

چهــار نگــرش دانشــجویان مــورد مطالعــه در مــورد خوداشــتغالی کــه در نتیجــه انجــام
تحلیــل عاملــی اکتشــافی نــوع کیــو بــا نمونههــای کیــو بهدســت آمــد عبارتنــد از:
 -1عامل اول :نگرش مسئولیتپذیر
ذهنیــت یــا نگــرش ایــن طبقــه از دانشــجویان بدیــن ترتیــب اســت کــه آنهــا بــا
مــواردی ماننــد «بــه نظــر مــن خوداشــتغالی لذتبخــش و جــذاب اســت»« ،خوداشــتغالی
باعــث اســتقالل مالــی میشــود»« ،دانشآموختــگان کشــاورزی بایــد بتواننــد مســئولیت
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ایجــاد شــغل جدیــد و انجــام خوداشــتغالی را بــه عهــده بگیرنــد»« ،در خوداشــتغالی فــرد
مســئولیت کارهــای انجــام داده را بهتــر خواهــد پذیرفــت»« ،در صــورت داشــتن تجهیــزات
و ســرمایة مالــی الزم دوســت دارم کــه خوداشــتغالی داشــته باشــم»« ،تنبلــی و ناتوانــی و
مســائلی از ایــن دســت مانــع خوداشــتغالی میشــوند» و «داشــتن پشــتکار در موفقیــت
خوداشــتغالی بســیار مهــم اســت» بیشتریــن موافقــت دارنــد.
 -2عامل دوم :نگرش خالق
ذهنیــت یــا نگــرش ایــن طبقــه از دانشــجویان بدیــن ترتیــب اســت کــه آنهــا با مــواردی
ماننــد «از انجــام کارهــای جدیــد لــذت میبــرم »« ،خوداشــتغالی باعــث بــروز خالقیتهــا
میشــود»« ،خوداشــتغالی را دوســت دارم چــون نیــاز بــه تفکــر بیشــتر و خالقانهتــر دارد»،
« بــه خوداشــتغالی بهعنــوان یــک شــغل مهــم و اثرگــذار نــگاه میکنــم»« ،در کشــور
زمینههــای خوداشــتغالی وجــود دارد بنابرایــن خوداشــتغالی بایــد از ســوی دانشآموختــگان
پذیرفتــه شــود»« ،مــن بــه خوداشــتغالی و کارآفرینــی در شــرایط فعلــی بــاور دارم» و «در
رشــتة کشــاورزی بهتــر میتــوان بــه خوداشــتغالی پرداخــت» بیشتریــن موافقــت دارنــد.
 -3عامل سوم :نگرش ریسکپذیر
ذهنیــت یــا نگــرش ایــن طبقــه از دانشــجویان بدیــن ترتیــب اســت کــه آنهــا بــا
مــواردی ماننــد «بــرای کســب شــغل بهتــر حاضــر بــه ریســک کــردن هســتم حتــی اگــر از
موقعیــت فعلــی خــود راضــی باشــم»« ،دانشآموختــگان کشــاورزی بــه دلیــل تواناییهــای
کســب شــده ،تــوان مقابلــه بــا ریســکهای کار جدیــد را دارنــد»« ،از پذیــرش خطرهــای
کاری کــه در شــرایط جدیــد بــه وجــود میآینــد لــذت میبــرم» و «خوداشــتغالی نوعــی
ریســک اســت و بــه نظــر مــن ریســک نمــک زندگــی اســت» بیشتریــن موافقــت دارنــد.
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 -4عامل چهارم :نگرش مدیرگرا
ذهنیــت یــا نگــرش ایــن طبقــه از دانشــجویان بدیــن ترتیــب اســت کــه آنهــا بــا
مــواردی ماننــد «دوســت دارم در شــغلم آقــای خــودم باشــم»« ،خوداشــتغالی را بــه کار
دولتــی ترجیــح میدهــم»« ،در خــود اشــتغالی دیگــران بــرای شــما تصمیــم نمیگیرنــد»،
«فــرد خوداشــتغال سرنوشــت خــود را بهدســت میگیــرد»« ،خوداشــتغالی را دوســت
دارم چــون کارهــا را همانگونــه کــه دوســت دارم میتوانــم انجــام بدهــم»« ،دوســت
دارم در انجــام کار آنطــور کــه صــاح میدانــم اقــدام کنــم و مهــم نیســت کــه مــردم
چطــور فکــر میکننــد» و «خوداشــتغالی ،خوداتکایــی مالــی و معنــوی را بــه دنبــال دارد»
بیشتریــن موافقــت دارنــد.
در تحلیــل عاملــی معمولــی پژوهشــگر بــا مراجعــه بــه بارهــای عاملــی میتوانــد بــه
تفســیر عاملهــا بپــردازد امــا در تحلیــل عاملــی کیــو نمیتــوان مســتقیم ًا از بارهــای عاملــی
بــه ایــن هــدف رســید .زیــرا بارهــای عاملــی رابطــة مشــارکتکنندگان را بــا عاملهــا
نشــان میدهنــد در حالــی کــه تفســیر عاملهــا بــه محتــوای عبــارات (کارتهــا) وابســته
اســت .بنابرایــن امتیــاز عاملــی 1عبــارات پیونــدی را بیــن محتــوای عبــارات و عاملهــا
برقــرار میکنــد و بــه ایــن ترتیــب امــکان تفســیر عاملهــا فراهــم میشــود .امتیــاز عاملــی
از میانگیــن وزنــی امتیــاز مشــارکتکنندگان در هــر عبــارت بهدســت میآیــد کــه در
نتیجــه میتوانــد مقــداری مثبــت یــا منفــی و بیشــتر یــا کمتــر از یــک باشــد .در SPSS
بــا کلیــک روی تــب  Scoresمیتــوان محاســبة امتیازهــای عاملــی را بــرای تکتــک
عبــارات (کارتهــای) کیــو درخواســت کــرد .نتایــج امتیازهــای عاملــی مربــوط بــه  25کارت
کیــو در جــدول ( )2گــزارش شــده اســت.
1. factor scores
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جدول ( )2عاملهای شناسایی شده و امتیازهای اختصاص داده شده به هر عامل در ذهنیتهای مختلف
امتیازهای
عاملیالگوی
**
ذهنی اول

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی چهارم

-1/91

-1/17

0/91

-0/45

-1/38

-1/24

ردیف

گزاره

1

دوست دارم در شغلم آقای
خودم باشم.

0/24

2

برای کسب شغل بهتر
حاضر به ریسک کردن
هستم حتی اگر از موقعیت
فعلی خود راضی باشم.

-0/81

-0/76

3

از انجام کارهای جدید
لذت میبرم.

-0/70

1/26

-0/13

4

به نظر من خوداشتغالی
لذتبخش و جذاب است.

1/57

0/52

-1/18

0/50

5

خوداشتغالی باعث استقالل
مالی میشود.

0/74

0/22

-0/63

0/21

6

خوداشتغالی باعث بروز
خالقیتها میشود.

0/32

0/87

0/64

-0/55

7

خوداشتغالی را به کار دولتی
ترجیح میدهم.

-1/32

0/70

1/22

1/40

8

دانشآموختگان کشاورزی به
دلیل تواناییهای کسب شده،
توان مقابله با ریسکهای کار
جدید را دارند.

0/09

0/66

0/99

0/02

9

دانشآموختگان کشاورزی
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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امتیازهای
عاملیالگوی
**
ذهنی اول

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی چهارم

1/12

1/70

-1/18

-0/18

-0/41

-0/63

ردیف

گزاره

10

از پذیرش خطرهای کاری
که در شرایط جدید به
وجود میآیند لذت میبرم.

1/11

11

خوداشتغالی را دوست دارم
چون نیاز به تفکر بیشتر و
خالقانهتر دارد.

-0/87

0/47

12

در صورت داشتن تجهیزات
و سرمایة مالی الزم ،دوست
دارم که خوداشتغالی داشته
باشم.

1/54

-1/65

0/16

13

در خوداشتغالی فرد
مسئولیت کارهای انجام داده
را بهتر خواهد پذیرفت.

1/75

-0/20

0/71

-0/96

14

به خوداشتغالی بهعنوان یک
شغل مهم و اثرگذار نگاه
میکنم.

-0/40

1/17

0/32

-1/38

15

در خوداشتغالی دیگران
برای شما تصمیم نمیگیرند

0/52

0/73

0/34

1/06

16

داشتن پشتکار در موفقیت
خوداشتغالی بسیار مهم است

1/46

0/63

-0/73

1/32

17

فرد خوداشتغال سرنوشت
خود را بهدست میگیرد

-0/86

-0/79

-0/70

-0/49

18

خوداشتغالی را دوست دارم
چون کارها را همانگونه که
دوست دارم میتوانم انجام
بدهم

-0/30

-0/71

-1/45

0/36

*
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امتیازهای
عاملیالگوی
**
ذهنی اول

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی دوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی سوم

امتیازهای
عاملیالگوی
ذهنی چهارم

-0/25

0/28

-1/10

-0/30

-0/17

-0/88

ردیف

گزاره

19

خوداشتغالی نوعی ریسک
است و به نظر من ریسک
نمک زندگی است

-0/61

20

دوست دارم در انجام کار
آنطور که صالح میدانم
اقدام کنم و مهم نیست که
مردم چطور فکر میکنند

-1/96

-0/78

21

در کشور زمینههای
خوداشتغالی وجود دارد
بنابراین خوداشتغالی باید
از سوی دانشآموختگان
پذیرفته شود

-0/94

0/28

-0/39

22

خوداشتغالی ،خوداتکایی
مالی و معنوی را به دنبال
دارد

0/43

0/11

-1/07

1/21

23

تنبلی و ناتوانی و مسائلی از
این دست مانع خوداشتغالی
میشوند

1/09

0/29

0/42

-1/24

24

من به خوداشتغالی و
کارآفرینی در شرایط فعلی
باور دارم

0/23

1/31

0/74

0/40

25

در رشتة کشاورزی بهتر
میتوان به خوداشتغالی
پرداخت

0/66

1/66

1/37

-2/14

*

** منظور همان امتیاز عاملهای ( )statementsهر ذهنیت (( subjectivityاست
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براساس جدول ( )2از آنجایی که امتیاز عاملی مربوط به هر یک از عبارات (کارتهای)
کیو محاسبه شده است بنابراین امتیاز عاملی بیشتر در هر کدام از عاملها موجب میشود که
عبارت مورد نظر جزء ذهنیت آن عامل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب عاملها استخراج
گردند .بهعنوان مثال براساس این جدول ،امتیاز عاملی عبارت اول (کارت اول) کیو در
عامل چهارم بیشترین مقدار است ،بنابراین این عبارت بهعنوان ذهنیت در عامل چهارم
دستهبندی میشود .لذا ذهنیت دانشجویان مدیرگرا (عامل  )4این است که دوست دارند در
شغل خود آقای خود باشند.
بحث
براســاس یافتههــای تحقیــق ،جنســیت بــر نگرش دانشــجویان نســبت به خوداشــتغالی
مؤثــر اســت و در ایــن بیــن مــردان بــا  %45/5پاســخ موافــق ،نگــرش مثبتتــری نســبت
بــه خوداشــتغالی دارنــد .مطالعــة علــی بیگــی و زرافشــانی ( )1386یافتــة تحقیــق حاضــر
را تأییــد میکنــد و مععتقدنــد کــه دانشــجویان پســر بیشــتر از دختــران ریســکپذیر و
اســتقاللطلب هســتند .مطالعــات در کشــورهای توســعهیافته (بلنچفلــور )2000 ،نیــز
ایــن مســئله را تأییــد میکنــد .امــا خیلــی از مطالعــات ماننــد مطالعــات صالحــی عمــران
و رســتمی ( )1386و یارایــی ( )1388نیــز نشــان دادهانــد کــه بیــن جنســیت و روحیــه و
ویژگیهــای کارآفرینــی هیچگونــه ارتباطــی وجــود نــدارد .حتــی مطالعــة هیوگــز ()2006
نشــان داده کــه زنــان بــه خاطــر احتیــاج و نیــاز ،گرایــش بیشــتری بــه خوداشــتغالی دارنــد.
ایــن مســئله تــا حــدود زیــادی بــه بافــت اجتماعــی – فرهنگــی منطقــه برمیگــردد .در
منطق ـهای کــه بــه زنــان کمتــر بهــا داده میشــود و حمایتهــای اقتصــادی و فرهنگــی در
جهــت خوداشــتغالی از آنــان بــه عمــل نیایــد ریســکپذیری و اســتقاللطلبی زنــان نیــز
تحــت تأثیــر چنیــن شــرایطی قــرار میگیــرد .حتــی متأســفانه در برخــی از جوامــع ایــن
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حــس عــدم ریســکپذیری در خیلــی از زنــان جامعــه نهادینــه شــده اســت.
یافتههــای تحقیــق همچنیــن نشــان داد کــه بیــن وضعیــت تأهــل بــا نگــرش نســبت
بــه خوداشــتغالی رابطــه وجــود دارد .براســاس دادههــای بهدســت آمــده افــراد مجــرد
نگــرش مثبتتــر را نســبت بــه خوداشــتغالی دارنــد %51/5 .دانشــجویان مجــرد بــا
خوداشــتغالی موافــق هســتند .ایــن یافتــه دقیق ـ ًا برعکــس مطالعــه قوامــی ( )1382اســت،
کــه معتقــد اســت افــراد متأهــل بیشــتر بــه خوداشــتغالی میپردازنــد .در اینجــا یــک نکتــة
ظریــف وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مطالعــة قوامــی ( )1382در بیــن روستانشــینان و
شهرنشــینان انجــام شــده اســت و بــه نگــرش افــراد پرداختــه نشــده اســت .افــراد متأهــل
هــم چــون بــه دنبــال کســب درآمــد هســتند زمانــی کــه نتواننــد شــغل دولتــی را بهدســت
بیاورنــد بایــد بــه خوداشــتغالی بپردازنــد و ایــن بــه معنــی بررســی نگــرش آنــان نیســت
در حالــی کــه در مطالعــة حاضــر نگــرش دانشــجویان کــه مفهــوم ذهنــی اســت مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد افــراد مجــرد ریســکپذیرتر هســتند و از نظــر
ذهنــی تمایــل و نگــرش مثبتتــری نســبت بــه خوداشــتغالی دارنــد.
میــزان تحصیــات هــم بــا نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی رابطــه دارد .براســاس
یافتههــای تحقیــق دانشــجویان دکتــری نســبت بــه دانشــجویان کارشناســی ارشــد تمایــل
بیشــتری بــه خوداشــتغالی دارنــد .ایــن یافتــه نکتــة مثبتــی را نشــان میدهــد و آن ایــن
اســت کــه ســطح تحصیــات بیشــتر دانشــجویان را در شــرایط واقعیتــر قــرار میدهــد
و آنهــا بیــش از پیــش بــا خوداشــتغالی و اهمیــت آن آشــنا میشــوند و بــا درک شــرایط،
نگــرش مثبتتــری نســبت بــه آن خواهنــد داشــت .مطالعــات قوامــی ( )1382دقیقــ ًا
برعکــس یافتــة مطالعــة حاضــر را نشــان میدهــد و معتقــد اســت کــه ســطح تحصیــات
پایینتــر موجــب خوداشــتغالی بیشــتر شــده اســت .تفــاوت در یافتههــا بــه شــرایط
و بســتر فرهنگــی و شــرایط افــرادی برمیگــردد کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد.
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مطالعــة حــاج و همــکاران ( )1393بــه نقــل از ریــردان در ایــاالت متحــده و کانــادا
نشــان میدهدــ ک��ه اکث��ر تحصیلکردههــای عالــی بــه ســراغ خوداشــتغالی رفتهانــد.
همچنیــن بلنــچ فلــور ( )2000نشــان داده اســت کــه میــزان تحصیــات بــا خوداشــتغالی
رابطــة مثبــت دارد .براســاس یافتههــای تحقیــق ،نگــرش دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
نســبت بــه خوداشــتغالی در قالــب چهــار نگــرش دســتهبندی شــدهاند.
نگــرش مســئولیتپذیر کــه در آن جــذاب بــودن خوداشــتغالی ،اســتقالل مالــی،
مســئولیتپذیری دانشــجویان بــرای ایجــاد یــک شــغل جدیــد ازجملــه مــواردی اســت
کــه بــه آن اشــاره شــده اســت .برداشــت ذهنــی از جــذاب بــودن کارآفرینــی روی گرایــش
دانشــجویان بــه کارآفرینــی اثرگــذار اســت .همچنیــن طبــق مطالعــات حســینپور و
رضایــی ( )1389اســتقاللطلبی بهعنــوان یــک عامــل بســیار مهــم در شــکلگیری
نگــرش افــراد نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر اســت (رابینســون و همــکاران1991 ،؛ هــزار
جریبــی1382 ،؛ بــدری و همــکاران1385 ،؛ موحــدی و همــکاران.)1393 ،
دومیــن نگــرش در تحقیــق حاضــر ،نگــرش خــاق برخــی از دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی بــود .در نگــرش خــاق ذهنیــت یــا نگــرش ایــن دانشــجویان در لــذت از انجــام
کارهــای جدیــد ،اهمیــت خالقیــت و نیــاز بــه خالقیــت و تفکــر خالقانــه در خوداشــتغالی
قــرار گرفتــه اســت .ایــن دســته از دانشــجویان معتقدنــد کــه خوداشــتغالی شــغل مهــم
و اثرگــذار در جامعــه اســت .مطالعــات مختلــف نیــز نشــان دادهانــد کــه خالقیــت و
نــوآوری اصــل بســیار مهــم در شــکلگیری نگــرش مثبــت نســبت بــه خوداشــتغالی
اســت (رابینســون و همــکاران1991 ،؛ گــرول و اتســان2006 ،؛ هــزار جریبــی1382 ،؛
بــدری و همــکاران1385 ،؛ غفــاری1387 ،؛ موحــدی و همــکاران.)1393 ،
گــروه ســوم از دانشــجویان ذهنیــت یــا نگــرش ریســکپذیر دارنــد .آنهــا ریســک را
نمــک زندگــی میداننــد و حتــی اگــر از موقعیــت فعلــی خــود راضــی باشــند بــاز بــه دنبال
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ریســک کــردن هســتند و از انجــام آن لــذت میبرنــد .تحمــل ابهــام و ریســکپذیری
هــم در مطالعــات مختلــف از عوامــل مؤثــر بــر نگــرش کارآفرینــی افــراد بــوده اســت
(گــرول و اتســان2006 ،؛ هــزار جریبــی1382 ،؛ موحــدی و همــکاران .)1393 ،مطالعــة
بــدری و همــکاران ( )1385نیــز نشــان داده اســت کــه علــی رغــم اهمیــت ریســکپذیری
روی نگــرش کارآفرینــی افــراد؛ امــا نمــرة ریســکپذیری دانشــجویان کمتــر از متوســط
نمــرة معیــار بهدســت آمــده اســت و همیــن مســئله باعــث شــده کــه قابلیتهــای کارآفرینــی
دانشــجویان کاهــش پیــدا کنــد.
آخریــن گــروه از دانشــجویان نگــرش مدیرگــرا دارنــد .ایــن دســته از دانشــجویان
ویژگیهــای خــاص خــود را دارنــد .بهعنــوان مثــال معتقدنــد کــه کار خوداشــتغالی از
کار دولتــی بهتــر اســت و در خوداشــتغالی دیگــران بــرای شــما تصمیــم نمیگیرنــد و
سرنوشــت شــما بهدســت خــود شــما اســت .بــر ایــن اســاس خوداتکایــی و یــا کنتــرل
درونــی روی نگــرش نســبت بــه کارآفرینــی و خوداشــتغالی بســیار مؤثــر اســت (بــدری و
همــکاران1385 ،؛ موحــدی و همــکاران.)1393 ،
در مجمــوع ،هرچنــد اکثــر مطالعــات بهمنظــور بررســی نگرشــهای کارآفرینانــه از
یکســری مقیاســهای از پیــش تعیینشــده اســتفاده نمودهانــد امــا بــه اعتقــاد بیشــتر
صاحبنظــران چنانچــه در تحقیقــات بــه دنبــال دســتهبندی افــراد بــر اســاس ادراکات
و نگرشهایشــان باشــیم ،روششناســی کیــو میتوانــد روش مناســبی بــرای ایــن منظــور
درنظــر گرفتــه شــود (بــراون .)1996 ،1بنابرایــن ،تحقیــق حاضــر بــا اســتفاده از روش کیــو
بــه دنبــال بررســی نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی انجــام شــد .براســاس
یافتههــای تحقیــق ،ویژگیهــای شــخصیتی دانشــجویان در ایجــاد و شــکلگیری مفهــوم
انتزاعــی و بســیار مهــم نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر اســت و حتــی میتوانــد
1. Brown

308

بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به خوداشتغالی ...

آینــدة آنهــا را تحــت تأثیــر ایــن مفهــوم ذهنــی قــرار دهــد .بنابرایــن نتایــج بیانگر آن اســت
کــه شــکلگیری قصــد کارآفرینانــة دانشــجویان بیشــتر مبتنــی بــر مالحظــات فــردی
اســت تــا مالحظــات هنجــاری و اجتماعــی؛ بهعبــارت دیگــر ،تصمیمگیــری درمــورد
حرفــة آینــده ممکــن اســت بــرای فــرد چنــان اهمیتــی داشــته باشــد کــه کمتــر 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 کشــاورزی ،پیشــنهادهای زیــر ارائــه میگــردد:
 براســاس نتایــج تحقیــق کــه بیــن جنســیت و نگــرش نســبت بــه خوداشــتغالیتفــاوت وجــود دارد و از آن جایــی کــه مــردان نگــرش موافقتــری نســبت به خوداشــتغالی
داشــتهاند ،برگــزاری کالســها و کارگاههــای آموزشــی ویــژة دانشــجویان دختــر و دعــوت
از زنــان خوداشــتغال موفــق بــه منظــور ایجــاد نگــرش مثبــت در زنــان بــرای انجــام فعالیت
کشــاورزی میتوانــد در آینــدة شــغلی دانشــجویان دختــر مؤثــر باشــد.
 برپایــی گردشــهای علمــی و بازدیــد دانشــجویان از فعالیتهــای کشــاورزی همچــونپــرورش انــواع محصــوالت کشــاورزی ماننــد قــارچ ،بوقلمــون ،واحدهــای گلخان ـهای،
واحدهــای دامــی و غیــره در عرصــة روســتایی میتوانــد آنهــا را بــا زمینههــای
خوداشــتغالی در رشــتة تحصیلشــان در آینــده آشــنا ســازد.
 براســاس یافتههــای تحقیــق نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی متفــاوتاســت و در دســتهبندیهای مختلفــی جــای میگیــرد ،بنابرایــن بایــد بــا برگــزاری کالســها
و کارگاههــای آموزشــی ،بــهکار گیــری روشــهای حــل مســئله و غیــره هــر کــدام از
دانشــجویان را بــا نگــرش خــود نســبت بــه خوداشــتغالی آشــنا کــرد و در جهــت تقویــت
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ســایر ابعــاد نگرشــی در دانشــجویان اقــدام نمــود .بنابرایــن پایبنــدی و آشــنایی اســاتید
بــا ویژگیهــا و روشــهای تدریــس مبتنــی بــر گســترش خوداشــتغالی میتوانــد در بهبــود
نگــرش دانشــجویان نســبت بــه خوداشــتغالی مؤثــر باشــد.
 حمایتهــای مالــی و آموزشــی بــرای تشــکیل تعاونیهــای دانشــجویی در جهــتبرپایــی واحدهــای تولیــدی مختلــف در ســطح دانشــگاه میتوانــد شــرایط مناســبی را
بــرای آمــوزش دانشــجویان فراهــم ســازد و ضمــن کســب مهارتهــای جدیــد و عملــی
نگــرش دانشــجویان را نســبت بــه خوداشــتغالی در آینــده مثبــت و مؤثــر بســازد.
 شناســایی و حمایــت از دانشــجویان خوداشــتغال و تشــویق آنهــا میتوانــد رویروحیــة خوداشــتغالی ســایر دانشــجویان و ترویــج و گســترش فرهنــگ خوداشــتغالی در
بیــن دانشــجویان در آینــده مؤثــر باشــد.
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