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      چکیده

 هايزایی جوامع اهمیت فراوانی دارد، توسعه کارآفرینی است که در صورت شناسایی ابعاد و زمینهاز راهکارهایی که در روند اشتغال

هاي فنی، برد اهداف توسعه پایدار کشاورزي کمک کند. از آنجا که در ایران و طبق قانون، شرکتطور مؤثري به پیشتواند بهآن می

اند، در این مقاله سعی اي کشاورزي متولی اصلی امور مربوط به کشاورزي در روستاها و سایر مناطق کشور شدهمهندسی و خدمات مشاوره

ها به کارآفرینی، مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند. براي این ها بر تمایل آناي کارآفرینی اعضاي این شرکتهشده است، تأثیر ویژگی

آوري شد. براي تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار اعضاء ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه جمعمنظور از روش پیمایشی استفاده شد و داده

که، از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است، پایایی سینا قرار گرفت و با توجه به اینشگاه بوعلیهیأت علمی دانشکده کشاورزي دان

اي کشاورزي در شهرستان همدان و هاي فنی، مهندسی و خدمات مشاورهنفر اعضاي شرکت 50آن تأیید شد. جامعه آماري تحقیق شامل 

توصیفی از جمله میانگین، انحراف  آمار روش دو از اطالعات، تحلیل دیده است. برايشماري انجام گرمالیر بوده است که به صورت تمام

نتایج تحقیق  .شد استفاده SPSS/22افزار گیري از نرمتحلیلی از جمله: ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر با بهره و معیار و ضریب تغییرات

ارد و ند وجود داريمعنی رابطه هاآن کارآفرینی روحیه و مطالعه مورد افراد کار سابقه و تحصیالت میزان جنسیت، سن، نشان داد که بین

و  یزهانگ کار گروهی، روحیه کار، در شجاعت نفس، به اعتماد نظیر کارآفرینی به مربوط هايبرخی خصلت و روحیه کارآفرینی نیز بین

      .دارد وجود داريمعنی رابطه شغل به منديعالقه و پذیريریسک خودیاري، نظم، و مداريقانون پذیري،ابتکار، رقابت

  

  .طلبیاستقالل و وريپذیري، خالقیت، بهرهریسککلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

رود که در این می شماربه بشري حیات بر حاکم هايجریان ترینعمده از میالدي، سوم هزاره آغاز در مستمر تغییر فرایند

 اينندهکتعیین و بنیادي بسیار نقش خصوص، این در است، تحول و تغییر سازبستر و اساس که خالقیت و میان، کارآفرینی

 اقتصادهاي توسعه ،همچنین و شغلی هايفرصت ایجاد اقتصادي، رشد نوآوري، تسهیل باعث ،تواندمی کارآفرینی. کندمی ایفاء

بیان  )2010(  Rowley  و Mitchelmore ).Ahmad et al, 2018( وري شودرشد اقتصادي و بهره شیافزا لینوظهور به دل

 تعداد دبای ،اقتصادي توسعه به ترسریع یابیدست براي کشورها و است جوامع توسعه محرکه موتور کارآفرینی، کنند کهمی

 جامعه در کارآفرینان تکثیر براي راهی یافتن پی در اندیشمندان متمادي، هايسال. دهند افزایش جامعه در را کارآفرینان

 با یکرد،رو این در. شد کارآفرینانه شخصیتی هايویژگی رویکرد گیريشکل به زمینه، منجر این در شدهانجام مطالعات بودند،

 در هاژگیوی این شودمی تالش و قرار گرفته شناسایی و بررسی مورد کارآفرینان شخصیتی هايویژگی شناسانه،روان دیدگاهی

 هايویژگی. شود برداشته کارآفرینان تکثیر جهت در مثبت گامی طریق، این از و شده داده پرورش جامعه فمختل افراد

 ابهام، تحمل مشکل، حل بر پافشاري خالقیت، و نوآوري موفقیت، انگیزه پشتکار، شامل: مختلف کشورهاي در شدهشناسایی

 این از هک بوده...  و داخلی کنترل کانون آینده، به بینیخوش طلبی،استقالل پذیري،ریسک نفس، به اعتماد شکست، تحمل

 قرار أییدت مورد تحقیقات اکثر در اراده، و عزم و خالقیت، طلبی،استقالل طلبی،توفیق پذیري،ریسک نظیر: هاییویژگی میان،

 وريهرهب اند،عرصه این فاتحان که صنعتی بزرگ کشورهاي. هاستسرمایه و منابع سر بر رقابت عصر جدید، است. عصر گرفته

 حرکت به را توسعه و رشد هايچرخ متخصص، افراد وجود پرتو در و اندداده قرار خود کار سرلوحه در را هاسرمایه و منابع از

 زنده نو از را یافتهتوسعه کشورهاي اقتصاد که هانوآوري این به دسترسی. اندیافته دست هایینوآوري و ابداعات به و اندآورده در

 شدر باعث و داده سوق مبتکرانه و تکنیکی تغییرات سمت به را جامعه کارآفرینی،. است کارآفرینی به منوط است، کرده

 همیتا حائز کند،می تبدیل جدید محصوالت و خدمات به را جدید به لحاظ اینکه دانش کارآفرینی همچنین، شود.می اقتصادي

 باال موجب اشتغال، ایجاد بر عالوه کارآفرینی که هستند اعتقاد این بر )Shan et al, 2003 .(Ahmad et al )2010( است

به طور کلی،  شود.می ملی منابع از وريبهره و اجتماعی، هاياضطراب کاهش درآمد، مناسب توزیع زندگی، کیفیت رفتن

دهد و از آن براي ایجاد فرصت استفاده پاسخ میکارآفرین فردي است که همواره به دنبال ایجاد تغییراتی است که به آن 

عنوان رویدادي  توان بهکه یک فعالیت اقتصادي جدید را نمی عقیده دارندمحققان ).  Akhter and Sumi, 2014کند (می

دي و دهد، در نظر گرفت که نه تنها به عوامل اقتصافرایندي که در طول زمان رخ می در قالبکرد، بلکه باید  بررسیواحد 

 کشف دلیلبهرو، ). از این2013(الگونا،  باورها و نگرش وي بستگی داردمانند:  شخصی کارآفرین هايخصلتاجتماعی، بلکه به 

 اقتصادي نیازهاي و کرده هدایت را بازار تولید فرایند کارآفرینان ها،آن از برداريبهره براي اقداماتی طراحی و جدید هايفرصت
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بخش کشاورزي به علت کارکردهاي خاص،  ).Reisi et al, 2016؛  Valliere, 2013( کنندمی برطرف را جامعه اجتماعی و

ه هاي کشاورزي، جایگاشود. در این میان، عوامل اصلی تولید مانند منابع انسانی در سازمانیکی از محورهاي توسعه محسوب می

 بخش توسعه در کشاورزي مهندسی و فنی اي،مشاوره خدمات هايشرکت مهم نقش به توجه با ،رسدمی نظر بهاي دارند. ارزنده

 شود کشاورزي توسعه رشد و سبب تواندمی هاشرکت این در کارآفرینی توسعه کشور، سطح در روستایی و کشاورزي

رضایی و (غالم است چالش دچار هاشرکت اینو مالی  اقتصادي پایداري ،دیگر سوي از). 2012(احمدپورداریانی و همکاران، 

 در وکارکسب زمینه در الزم عملی و علمی هايصالحیت و هاقابلیت فقدان به توانمی، مسأله این دالیل از). 2017همکاران، 

 بازنگري ضرورت و شده ترویج کارآیی عدم باعث امر، این). 2011آذر و همکاران، نمود (رسولی اشاره هاآن در شاغل افراد بین

 هددمی قرار توجه مورد را مالکانبزرگ و است حمایتی تربیش دولتی، ترویج خدمات زیرا دهد،افزایش می را دولتی ترویج در

 رمؤث کشاورزي ترویج نظام یک آوردن فراهم براي جهانی حلی راه عنوان به خصوصی ترویج گزینه رو،این از). 1382 رحمانی،(

 جدیدي دانش که است سازيخصوصی نوعی کشاورزي، ترویج در ايمشاوره خدمات راستا، این شد. در مطرح کشاورزان براي

 در). Chan et al, 2012( کندمی کمک کشاورزي هايمهارت توسعه و تدوین در آنان به و گیردمی نظر در کشاورزان براي را

 به ايمشاوره خدمات ارائه منظور به کشاورزي آموختگاندانش کارگیريبه در آلمان و هندوستان تجربه به توانمی زمینه، این

. است ضروري آموختگاندانش کارگیري به منظور به الزم بستر ایجاد نیز، ایران در). Alsos et al, 2011( کرد اشاره کشاورزان

. تاس شده تدوین فوق اهداف به یابیدست براي غیر دولتی کشاورزي مهندسی و فنی مشاروه خدمات شبکه منظور، بدین

 تربیش رضایت جلب و خدمات کیفیت بهبود براي هاشرکت این در کارآفرینی توسعه مطالب فوق حاکی از این است که

 :شاملها شرکت در دارایی دسته سه ،محورمنبع نظریه ). مطابق با2012(رضایی و همکاران،  باشدمی ضروري روستائیان

باشد  ها مؤثرآنبراي  داریپا یرقابت تیدر کسب مز تواندیموجود دارد که  انسانی سرمایه و سازمانی فیزیکی، هايدارایی

)Driessen et al, 2011.( فریابی  منابع توسعه در هاشرکت مدیران توانایی به ارزش خلق فرآیند ،نظریه این طبق) بستگی دارد

(احمد و  هستند کارآفرینی هايصالحیت ،هاي خدمات ترویجیشرکت مهم منابع از یکی ،دلیل همین به). 2017و همکاران، 

شناسایی  که هستند هاییخصلت داراي افراد این که دهدمی نشان کارآفرینان هاي). در این خصوص، ویژگی2018همکاران، 

 ملتح: از عبارتند هاخصلت این برخی از. بود خواهد جامعه افراد سایر بین کارآفرینی تقویت در الزم زمینه کنندهفراهم هاآن

طلبی قدرت نوآوري، و خالقیت گرابودن،نتیجه نفس، به اعتماد بودن، )، مصممHisrich et al, 2005گرا بودن (ریسک و هدف

ر هاي خودتنظیمی، باو)، نیاز زیاد به موفقیت شخصی، نیاز کم به کنترل، فعالیتAnggadwita et al, 2014طلبی (و استقالل

)، Bouazza et al, 2015پذیري (نفس و عدم انطباقپذیري، تحمل ابهام، عزت نتایج زندگی، ریسکبه توانایی خود در کنترل 

)، فشار براي Kimando et al, 2012پذیري، نیاز به استقالل و خالقیت (نیاز به توفیق، مرکز کنترل درونی، تمایل به مخاطره
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 بینی و سودمداري، انگیزه پیشرفت،مداري، خوشپاداشکوشی، پرورش کیفیت، پذیرش مسئولیت، غلبه بر مشکالت، سخت

 نیازمند شرکت خدمات کشاورزي، اندازيراه ،دیگر عبارت به). Zhao et al, 2012پذیري و عزم و اراده (طلبی، ریسکاستقالل

 Lans et( است کارآفرینانه افراد یعنی ملموس غیر هايسرمایه همچنین و است مالی و فیزیکی سرمایه :مانند ملموس منابع

al, 2012هاي کارآفرینانه را مورد پژوهش قرار دادند، ازجمله: ). دراین زمینه، برخی از مطالعات خصلت  

 ارآفرینک افراد توانایی و هاقابلیت این بین مستقیمی رابطه که یافت دست نتیجه این به پژوهشی در )،2004(1 هوراد -

  . دارد وجود

 به د،یکدیگرن ملزوم و الزم کارآفرینی، با نوآوري و خالقیت که رسید نتیجه این به خود تحقیقات در )2002( 2پوستیگو -

  . ندارد حاصلی نوآوري و خالقیت بدون کارآفرینی که طوري

 توسط نوآوري و خالقیت که دریافتند ویژگی همین با ارتباط در خود تحقیقات ادامه در )2007( 3ویلسون و همکاران -

  . دارند زیادي تأکید ویژگی این بر فردي، استقالل بر متکی هايفرهنگ و شودمی تعدیل فرهنگ و تمدن در تفاوت

 که دریافت ) نیز2004( 4میشل کارآفرینانه، هايفعالیت گیريشکل در آن ماهیت و طلبیاستقالل ویژگی با رابطه در -

  دارد.  وجود کارآفرین افراد توانایی و ویژگی این بین مستقیمی رابطه

-ریسک و جوییمخاطره کارآفرینانه هايفعالیت شروع در که دادند نشان خود تحقیق در نیز، )2015( 5آندوگو و آندوگو -

  .کندمی ایفاء را مهمی نقش پذیري

 از را .و... بازار تحلیل تولید، هايشناسایی زنجیره پذیري،مخاطره شخصی، نوآوري آلیسون، از نقل به همکاران و اسکات -

  ). Scott et al, 2012دارد ( کارآفرینی به اقتصادي از رویکرد نشان که کردند ذکر مؤثري عوامل

 و نیت کارآفرینانه توسعه در محیطی عوامل و ها) نیز مشخص شد که، زیرساخت2001( 7ماك و )2002( 6مایا در پژوهش -

  مؤثرند. 

 کارآمدي کارآفرینی بر و کارآفرینی ) انجام شد مشخص گردید، انگیزه2012همکاران (چان و  توسط که پژوهشی در -

انگیزه کارآفرینی بر قصد و نیت کارآفرینی  و کارآفرینی کارآمدي که رسیدند این نتیجه همچنین، به آنان دارند؛ یکدیگر تأثیر

  اثر مثبت دارد. 
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هاي کارآفرینانه، نوآوري و رقابت، نقش مهمی در این بود که جنبه) حاکی از 2014نتایج تحقیق آنگادویتا و مستفید ( -

  هاي کوچک و متوسط دارد.عملکرد شرکت

هاي کوچک در عوامل درونی وکار بنگاه) در تحقیقی نشان دادند که عامل رشد کسب2015همچنین، بوازا و همکاران ( -

 کارآفرینانه، قابلیت مدیریتی، مهارت بازاریابی، و عوامل بیرونیو بیرونی کارآفرینی مبتنی است. عوامل درونی شامل خصوصیات 

  شامل: مسائل قانونی، دسترسی به منابع مالی است. 

 هاشرکت این اعضاي دیدگاه از است داده کشاورزي نشان مهندسی و فنی اي،مشاوره خدمات هايشرکت در پژوهشی نتایج -

 است بوده هاشرکت این در کارآفرینی توسعه راهکارهاي ترینمهم جمله از کارآفرینانه هايشایستگی از برخی با مرتبط عوامل

  ). 2013(غالمی و همکاران، 

) حاکی از آن بود که، انگیزه کارآفرینی، کارآمدي 1395لقب (هاي حاصل از مطالعه حسینی و خسرويهمچنین، یافته -

  تأثیر مثبت و معنادار دارد. هاي اجتماعی بر نیت کارآفرینی کارآفرینی و شبکه

هاي کارآفرینی در حد متوسط است ) نشان داد که میزان شایستگی1396از سوي دیگر، نتایج تحقیق غالمی و اقبالی ( -

  ترین توانایی را در شایستگی ادراکی دارند. ترین توانمندي را در شایستگی بعد تعهد و کمو بیش

  هامواد و روش

 ق،تحقی آماري جامعه. است گرفته انجام پیمایشی روش از استفاده با که است کاربردي تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

ي شماراست که به صورت تمام بوده مالیر و همدان هايشهرستان کشاورزي مهندسی و فنی هايشرکت اعضاي از نفر 50 شامل:

 قسمت ود از که بود لیکرت ايگزینهپنج مقیاس نوع از اغلب بسته، سؤاالت با ايپرسشنامه تحقیق ابزار. انجام گردیده است

 تقسم و. باشدمی...  و سن، جنس، قبیل: از گوپاسخ فردي هايویژگی به مربوط سؤاالت شامل: اول قسمت. شدمی تشکیل

ختیار پرسشنامه در ابراي تعیین روایی، . باشدمی اعضاء کارآفرینی شخصیتی هايویژگی باب در مختلفی سؤاالت شامل: دوم

ه که، از پرسشنامه استاندارد بهره گرفتسینا قرار گرفت و با توجه به ایناعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی

توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و ضریب  آمار روش دو از اطالعات، تحلیل شده است، پایایی آن تأیید شد؛ براي

  .شد استفاده SPSS/22افزار گیري از نرملی از جمله: ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر با بهرهتحلی و تغییرات

  نتایج و بحث

 میانگین .بودند مرد درصد 6/28 و زن درصد 4/71 نمونه کل تعداد نفر 50 از که است آن از حاکی آمده دست به اطالعات

 ترینبیش و سال 24 سن ترینکم و باشدمی سال 32 سن به مربوطتکرار  ترینبیش که بود سال 30 مطالعه مورد افراد سن

 6 و سال 30 از ترپایین درصد 36 سال، 35 تا 30 سنی رده در مطالعه مورد افراد از درصد 58و نیز  باشدمی سال 37 سن
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 5 و کارشناسی تحصیلی مدرك داراي مطالعه، مورد افراد درصد) از 90نفر (حدود  44همچنین، . سال بودند 35 باالي درصد

 دهندگان،پاسخ از نفر 50 مجموع از نظر سابقه کار، از .بودند کارشناسی ارشد تحصیلی مدرك داراي نیز درصد) 10نفر (حدود 

 62که  است بوده سال 2 کار سابقه ترینکم و سال 10 کار سابقه ترینبیش که است بوده سال 5 هاآن کار سابقه میانگین

 کار سابقه داراي درصد 16 و سال 4 زیر کار سابقه داراي درصد 22 سال، 8 تا 4 کار سابقه داراي مطالعه، مورد افراد درصد

 .)1بودند (جدول  سال 8 باالي

  هاي فرديدهدگان بر حسب ویژگیتوزیع فراوانی پاسخ :1جدول

  درصد اعتبار  فراوانی  گویه  متغیر

  جنیست

  زن

  مرد

  جمع

35  

14  

49  

4/71  

6/28  

100  

  سن

  سال 30تر از کم

  سال 35تا  30بین 

  سال 35باالي 

  جمع

18  

29  

3  

50  

36  

58  

6  

100  

  میزان تحصیالت

  کارشناسی

  کارشناسی ارشد

  جمع

44  

5  

49  

8/89  

2/10  

100  

  سابقه کار

  سال 4زیر 

  سال 8تا  4بین 

  سال 8باالي 

  جمع

11  

31  

8  

50  

22  

62  

8  

100  

 هاي مربوطهگویهبندي هاي کارآفرینی و اولویتسنجش ویژگی

 مرتبط خصیصه 19 مورد در را خود احساس تا شد خواسته مطالعه مورد گویانپاسخ از هاي کارآفرینیویژگی سنجش براي

گونه آمده است. همان 2نتایج آن در جدول شماره  .کنند بیان) کم خیلی تا زیاد خیلی از( ايرتبه مقیاس در کارآفرینی ویژگی با

د گویان میزان اعتماشده مربوط به ویژگی کارآفرینی از نظر پاسخهاي شناساییترین اولویتاست، مهمکه در جدول مشخص 

) و شجاعت %55و انحراف معیار  66/4اي گیري (میانگین رتبه)، توان تصمیم%44و انحراف معیار  74/4اي نفس (میانگین رتبهبه

مندي به توان به عالقهشده کم اهمیت میهاي شناسایی) است و از اولویت%57و انحراف معیار  56/4اي در کار (میانگین رتبه

) و وجدان کاري (میانگین %89و انحراف معیار  12/4)، توان تخصصی (%95و انحراف معیار  22/4اي شغل (میانگین رتبه

  ) اشاره کرد.  %96و انحراف معیار  42/4اي رتبه



 21            1398تابستان ، 6شماره  و منابع طبیعی خوزستان، کشاورزي علومدانشگاه  کشاورزي،رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در فصلنامه علمی 

  کارآفرینی هايویژگی به مربوط هايخصلت بندي:اولویت2جدول

  ضریب تغییرات  انحراف معیار  ايمیانگین رتبه  متغیر  اولویت

  %09  443/0  74/4  اعتماد به نفس  1

  %11  557/0  66/4 توان تصمیم گیري  2

  %12  577/0  56/4 شجاعت در کار  3

  %13  664/0  74/4 احساس مسئولیت  4

  %13  606/0  60/4 داشتن روابط عمومی باال  5

  %13  638/0  60/4 کارگروهیروحیه   6

  %14  676/0  54/4 انگیزه و ابتکار  7

  %14  646/0  50/4 پذیريرقابت  8

  %15  699/0  60/4 مداري و نظمقانون  9

  %16  734/0  46/4 خالقیت و نوآوري  10

  %17  788/0  48/4 توان مدیریتی  11

  %17  776/0  31/4 خودیاري  12

  %17  762/0  30/4 اندیشیبینی و مثبتخوش  13

  %19  884/0  44/4 پذیريانعطاف  14

  %20  847/0  20/4 میزان مطالعه  15

  %20  804/0  92/3 پذیريریسک  16

  %21  964/0  42/4 وجدان کاري  17

  %21  898/0  12/4 توان علمی و تخصصی  18

  %22  957/0  22/4 مندي به شغلعالقه  19

  -  -  44/4 میانگین کل  -

 

  و ویژگی کارآفرینی بررسی رابطه بین متغیرهاي فردي

ی و هاي فنهاي کارآفرینی اعضاي شرکتبه منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي فردي با متغیر وابسته، یعنی ویژگی

مهندسی کشاورزي، به تناسب و بر حسب متغیر، از ضرایب همبستگی استفاده گردید. نتایج رابطه بین متغیرها در جدول 
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شود، بین متغیرهاي فردي شامل جنسیت، سن و میزان تحصیالت، با ر که مشاهده میطوآورده شده است. همان 3شماره 

توان نتیجه گرفت، داشتن ویژگی کارآفرینی به جنسیت، سن و داري وجود ندارد. بنابراین میویژگی کارآفرینی رابطه معنی

اي هو تنها بین سابقه کار اعضاء شرکت هاي فنی و مهندسی کشاورزي مورد مطالعه بستگی نداردمیزان تحصیالت اعضاء شرکت

  شود.داري دیده میها، رابطه مثبت و معنینفنی و مهندسی کشاورزي با ویژگی کارآفرینی آ

  

  ها در آزمون فرضیاتدار بودن آن: ضرایب همبستگی و سطح معنا3جدول 

  ضریب همبستگی  آزمون  جنس متغیر  متغیر وابسته  جنس متغیر  متغیر مستقل
سطح 

  معناداري

  882/0  022/0  پیرسون  ايرتبه  ویژگی کارآفرینی  ايفاصله  سن

  440/0  115/0  اسپیرمن ايرتبه  ویژگی کارآفرینی  اسمی  جنس

میزان 

  تحصیالت
  206/0  158/0  کندال ايرتبه  ویژگی کارآفرینی  ايرتبه

  * 049/0  104/0  پیرسون ايرتبه  ویژگی کارآفرینی  ايفاصله  سابقه کار

  درصد 5داري در سطح * معنی

  روحیه کارآفرینی 

 ویژگی 15  مورد در را خود احساس تا شد خواسته مطالعه مورد گویانپاسخ از میزان روحیه کارآفرینی، سنجش براي

. است آمده 4 شماره جدول در آن نتایج. کنند بیان) کم خیلی تا زیاد خیلی از( ايرتبه مقیاس روحیه کارآفرینی در با مرتبط

گویان پاسخ نظر از روحیه کارآفرینی به مربوط شدهشناسایی هاياولویت ترینمهم است، مشخص جدول در که گونههمان

)، اعتقاد به 78/0و انحراف معیار  44/4اي اندازي شرکت تجاري شخصی (میانگین رتبهداشتن تالش و انگیزه فراوان براي راه

) و توانایی کنترل و مدیریت یک 71/0و انحراف معیار  02/4اي کار (میانگین رتبهوداشتن توانایی الزم براي شروع یک کسب

تري در آن زمینه اهمیت که تمایل کمهاي کمباشد و از اولویت) می77/0و انحراف معیار  08/4اي شرکت (میانگین رتبه

)، آسان بودن 06/1و انحراف معیار  18/3اي وکار (میانگین رتبهتوان به تمام جزئیات عملی براي شروع یک کسبداشتند، می

 87/3اي ) و آمادگی براي انجام هرکاري (میانگین رتبه96/0و انحراف معیار  40/3اي شروع یک شرکت یا حرفه (میانگین رتبه

  ) اشاره کرد.09/1و انحراف معیار 
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  بندي سنجش روحیه کارآفرینی اولویت :4جدول

  متغیر  اولویت
- میانگین رتبه

  اي
  ضریب تغییرات  انحراف معیار

1  
اندازي و اداره کردن شرکت یا مؤسسه تجاري خودم تمام تالشم را براي راه

  خواهم کرد.
44/4  786/0  17%  

2  
وکار تجاري را شروع اعتقاد دارم که کامالً قادر خواهم بود یک شرکت یا کسب

  کنم.
02/4  714/0  17%  

3  
وکار جدید را کنترل و مدیریت کسبقادر هستم فرایند ایجاد یک شرکت یا 

  نمایم.
08/4  778/0  18%  

4  
وکار تجاري خودم را شروع کند که من باید شرکت یا کسبدوستانم فکر می

  کنم.
50/3  646/0  18%  

5  
اندازي شرکت تجاري خودم، براي من ام در رابطه با راهنظریات اعضاي خانواده

  باشند.بسیار مهم می
94/3  793/0  20%  

6  
اندازي یک شرکت وکار و یا راهمن به طور جدي، درباره شروع یک کسب

  تجاري فکر کردم.
78/3  789/0  20%  

  %22  889/0  00/4  اي من این است که یک کارآفرین شوم.هدف حرفه 7

8  
وکار تجاري خودم را کنند که من باید شرکت یا کسبام فکر میاعضاي خانواده

  شروع کنم.
42/3  784/0  22%  

  %22  773/0  39/3  براي من، تدوین و توسعه یک ایده تجاري آسان خواهد بود.  9

10  
اندازي شرکت تجاري خودم، براي من بسیار نظریات دوستانم در رابطه با راه

  باشند.مهم می
62/3  854/0  23%  

11  
وکار تجاري را شروع نمایم، شانس موفقیتم اگر سعی کنم یک شرکت یا کسب

  خواهد بود.بسیار باال 
64/3  942/0  25%  

  %27  035/1  70/3  یکی از اهداف مهم من است. "خود بودن"رییس   12

  %28  092/1  87/3  آماده هستم براي این که یک کارآفرین شوم، هرکاري انجام دهم.  13

  %28  968/0  40/3  شروع یک حرفه یا شرکت تجاري و ادامه دادن آن براي من آسان خواهد بود.  14

15  
وکار تجاري را تمام جزییات عملی مورد نیاز براي شروع یک شرکت یا کسب

  دانم.می
18/3  063/1  33%  

  -  -  73/3 میانگین کل  -

  

  هاي کارآفرینیهاي مربوط به ویژگیبررسی رابطه بین روحیه کارآفرینی  و خصلت

متغیر وابسته، یعنی روحیه کارآفرینی  اعضاي هاي کارآفرینی با به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي مربوط به ویژگی

هاي فنی و مهندسی کشاورزي به تناسب و برحسب متغیر از ضرایب همبستگی استفاده گردید. نتایج رابطه بین متغیرها شرکت

هاي هاي مربوط به ویژگیشود، بین روحیه کارآفرینی و خصلتطور که مشاهده می) آورده شده است. همان5در جدول شماره 

درصد)؛  1) (در سطح X2درصد)؛ شجاعت در کار ( 5) (در سطح X1گیري (هاي مربوط به توان تصمیمکارآفرینی، در گویه

 1(در سطح  )X5پذیري (درصد)؛ رقابت 1) (در سطح X4درصد)؛ روحیه کار گروهی ( 5) (در سطح X3انگیزه و ابتکار (

  داري وجود دارد.درصد)، رابطه معنی 5) (در سطح X7پذیري () و ریسکدرصد 5) (در سطح X6مداري و نظم (درصد)؛ قانون
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  هاي کارآفرینی و روحیه کارآفرینیضرایب همبستگی بین ویژگی :5جدول 

  داريسطح معنا  ضریب همبستگی  آزمون  جنس متغیر  متغیر وابسته  جنس متغیر  متغیر مستقل

 * 04/0  021/0  اسپیرمن  ايفاصله  روحیه کارآفرینی   ايرتبه  گیريتوان تصمیم

  21/0  218/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه اعتماد به نفس

 **004/0  105/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه شجاعت در کار

  21/0  181/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه احساس مسئولیت

  65/0  035/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه داشتن روابط عمومی باال

 *03/0  221/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه انگیزه و ابتکار

 **001/0  102/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه روحیه کار گروهی

 **000/0  154/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه پذیريرقابت

 *05/0  098/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه مداري و نظمقانون

  07/0  106/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه خالقیت و نوآوري

  12/0  154/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه توان مدیریتی

 *04/0  -102/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه خودیاري

  06/0  124/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه اندیشیبینی و مثبتخوش

  12/0  103/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه پذیريانعطاف

  36/0  068/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه میزان مطالعه

 *04/0  122/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه پذیريریسک

  18/0  165/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه وجدان کاري

  16/0  024/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه توان علمی و تخصصی

 *03/0  -124/0  اسپیرمن ايفاصله  روحیه کارآفرینی  ايرتبه مندي به شغلعالقه

  

  تحلیل مسیر متغیرهاي مستقل و وابسته

کاررفته در پژوهش، مدل مناسبی براي توان نتیجه گرفت، متغیرهاي بهمی 5با توجه به معیارهاي پیشنهادشده در جدول 

ذا، در است. لها به کارآفرینی اي کشاورزي بر تمایل آنهاي خدمات مشاورههاي کارآفرینی اعضاي شرکتتبیین تأثیر ویژگی

  .شد استفاده SPSS/22افزار گیري از نرماین تحقیق از روش تحلیل مسیر با بهره

  

اي کشاورزي بر هاي خدمات مشاورههاي کارآفرینی اعضاي شرکتهاي ویژگیتحلیل مسیر مؤلفه :1 شکل

  روحیه کارآفرینی
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 هاي کارآفرینی) بر متغیر وابسته (روحیه کارآفرینی)در این پژوهش، براي بررسی و تعیین اثر متغیرهاي مستقل آن (ویژگی

دست آمده از روش تحلیل مسیر، براي بررسی و تعیین اثر متغیرهاي مستقل پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به

ده است. با توجه به ) آم1پژوهش (روحیه کارآفرینی ) در نمودار تحلیل مسیر، شکل  هاي کارآفرینی) بر متغیر وابسته(ویژگی

 پژوهش )، اثرهاي مستقیم، غیر مستقیم و همچنین، اثر کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته1ضریب مسیرها در شکل 

)، برابر با X1( "گیريتوان تصمیم"دست آمده، مشخص شد، ضریب تأثیر مستقیم متغیر محاسبه شدند. براساس نتایج به

 324/0ر با براب "روحیه کارآفرینی"م آن برابر با صفر است و در مجموع، اثر کل این متغیر بر و ضریب تأثیر غیر مستقی 324/0

است  068/0و ضریب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  316/0) برابر با X2( "شجاعت در کار"است؛ ضریب تأثیر مستقیم متغیر 

 "انگیزه و ابتکار"است؛ ضریب تأثیر مستقیم متغیر  384/0 برابر با "روحیه کارآفرینی "و در مجموع، اثر کل این متغیر بر 

)X3 روحیه کارآفرینی "است و در مجموع، اثرات کل این متغیر بر  063/0و ضریب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  243/0) برابر با

و ضریب تأثیر غیر مستقیم آن  226/0)، برابر با X4( "روحیه کار گروهی"است؛ ضریب تأثیر مستقیم متغیر  306/0برابر با  "

است؛ ضریب تأثیر مستقیم متغیر  410/0برابر با  "روحیه کارآفرینی "و در مجموع، اثر کل این متغیر بر  184/0برابر با 

و ضریب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با صفر است و در مجموع، اثر کل این متغیر بر  092/0برابر با  )X5( "پذیريرقابت"

و ضریب تأثیر  223/0) برابر با X6( "مداري و نظمقانون"است؛ ضریب تأثیر مستقیم متغیر  092/0برابر با  "رآفرینیروحیه کا"

است و در نهایت، ضریب  281/0برابر با  "روحیه کارآفرینی "است و در مجموع، اثر کل این متغیر بر  048/0نامستقیم آن برابر 

است که در مجموع اثر کل  084/0و ضریب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  226/0برابر با ) X7( "پذیريریسک"تأثیر مستقیم 

) برابر با Rبستگی چندگانه (است. در مدل تحلیل مسیر مقدار ضریب هم 310/0برابر با  "روحیه کارآفرینی"این متغیر بر 

درصد از مجموع تغییر  61هاي کارآفرینی) ویژگیاست. یعنی متغیرهاي مستقل ( 609/0) برابر  با 2Rو ضریب تعیین ( 721/0

اي کشاورزي مورد مطالعه را تبیین هاي خدمات مشاورهپژوهش (روحیه کارآفرینی) در بین شرکت واریانس متغیر وابسته

 کنند.می

  هاي کارآفرینی بر روحیه کارآفرینیهاي ویژگیاثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفه :6جدول 

 متغیرهاي مستقل اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم مجموع تأثیرات رتبه

3  

2  

5  

1  

7  

6 

4 

324/0 

384/0 

306/0 

410/0 

092/0 

281/0 

310/0 

-- 

068/0 

063/0 

184/0 

-- 

048/0 

084/0 

324/0 

316/0 

243/0 

226/0 

092/0 

223/0 

226/0 

  )X1( "گیريتوان تصمیم"

  )X2( "شجاعت در کار"

  )X3( "انگیزه و ابتکار"

  )X4( "روحیه کار گروهی"

  )X5( "پذیريرقابت"

 )X6( "مداري و نظمقانون"

 )X7( "پذیريریسک"

R= 0/721                      R2= 0/609 
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ترین تأثیرات )، بیشX4( "روحیه کار گروهی"هاي کارآفرینی، مؤلفه دهد که از بین ویژگینتایج پژوهش حاضر نشان می

هاي ها به کارآفرینی داشته است. همچنین، ویژگیاي کشاورزي مبنی بر تمایل آنمشاوره هاي خدماترا در اعضاي شرکت

اي کشاورزي در زمینه هاي خدمات مشاورهکارآفرینانه زیر به ترتیب داراي تأثیرات بعدي در ایجاد تمایل اعضاي شرکت

 "پذیريریسک")، در جایگاه سوم، X1( "گیريتوان تصمیم") در جایگاه دوم، X2( "شجاعت در کار"کارآفرینی هستند. 

)X7 ،( "انگیزه و ابتکار") در جایگاه چهارمX3 ،( "مداري و نظمقانون") در جایگاه پنجمX6 ،پذیريرقابت") و در نهایت" 

)X5ها به کارآفرینی دارد.اي کشاورزي مبنی بر تمایل آنهاي خدمات مشاورهترین تأثیرات را بر اعضاي شرکت) کم  

  گیري و بحثنتیجه

 براي ساختارهایی هاي شخصیتی،ویژگی. است کارآفرینی مکاتب در غالب تفکرات جمله از شخصیتی هايویژگی رویکرد

 ارائه یمختلف شخصیتی هايویژگی کارآفرینی، متعدد در تحقیقات گرچه. هستند کارآفرین افراد رفتاري مشخصات تشریح

 طلبی،توفیق :کرد خالصه اصلی ویژگی 5 در را هاآن توانمی هند، کارآفرینی توسعه مؤسسه شدهارائه مدل اساس بر اما شدند،

 آمده ستد به نتایج .دهندمی تشکیل را کارآفرینی فرد رخنیم ها،ویژگی این. اراده و عزم و خالقیت خطرپذیري، طلبی،استقالل

باالیی  کارآفرینی روحیه از مطالعه مورد اي کشاورزيمشاورههاي فنی، مهندسی و اعضاي شرکت مجموع در که دهدمی نشان

 و به توسعه مربوط هايبرنامه بردپیش و اجرا براي مساعد ايزمینه عنوان به توانمی مسئله این از بنابراین،. برخوردارند

ویلسون و  )؛2004( مانند: هورادهاي محققینی نتایج تحقیق حاضر با یافته. کرد استفاد هاآن براي کارآفرینی هايآموزش

خوانی دارد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که بین سن، جنسیت، میزان ) هم2015) و بوازا و همکاران (2007( همکاران

یه حتواند به روداري وجود ندارد. این مسأله میها رابطه معنیتحصیالت و سابقه کار افراد مورد مطالعه و روحیه کارآفرینی آن

اي این هها و نیز جنسیت افراد کارآفرین که یک اصل ثابت شده است، اشاره دارد. یافتهکارآفرینی افراد، فارغ از سن و سال آن

حسینی ) و 2006)؛ اسکات و همکاران، (2015( )؛ آندوگو و آندوگو2004( )؛ میشل2002( پژوهش با نتایج تحقیقات، پوستیگو

 نای آورد دست به تحقیق هايیافته تحلیل از توانمی که اينکته ترینمهم سرانجام، داشت.) انطباق 1395لقب (و خسروي

 ايهآموزش ویژه به آموزش کارآفرینی طریق از هستند، برخوردار تريبیش اراده و عزم ویژگی از افراد مورد مطالعه چون است که

 هدف ت،اس بدیهی. کرد تقویت هاآن در را طلبیاستقالل و خطرپذیري،طلبی، توفیق انگیزه خالقیت، روحیه توانمی رفتاري،

 ینانهکارآفر هاينگرش باید هاآموزش این اینکه سرانجام و باشد افراد در مهارت ایجاد و دانش انتقال کارآفرینی باید هايآموزش

)؛ آنگادویتا و 2015( مطالعات آندوگو و آندوگوهاي حاصل از کند. نتایج این پژوهش در این بخش، با یافته ایجاد هاآن در را

خوانی ) هم1396) و نیز نتایج تحقیق غالمی و اقبالی (2013غالمی و همکاران، ()؛ 2015)؛ بوازا و همکاران (2014مستفید (

  دارد.
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Abstract 

One of the important ways in the community employment trend is entrepreneurship developments 

which it can effectively help achieve the goals of sustainable development of agriculture if its dimensions 

and aspects be identified. Since in Iran and according to law, technical and engineering companies and 

agricultural advisory services are responsible for agricultural issues in rural areas and other areas, in this 

study, it has been tried to identify and evaluate the influence of entrepreneurial characteristics of members 

of technical and engineering companies and agricultural advisory services on their willingness to the 

entrepreneurship. For this purpose, survey method was used and and data were collected using 

questionnaires and interviews. The statistical society of this research were 50 people who were all the 

members of technical and engineering companies and agricultural advisory services of Hamedan and 

Malayer City and the questionnaire was completed by using whole number. The results show that there 

is not a significant relationship between the age, gender, education level, work experience of patients and 

their entrepreneurial spirit; and, there is a significant relationship entrepreneurial tendency and some 

properties related to entrepreneurship like: confidence, courage at work, teamwork sprit, motivation and 

initiatives, competition, order and the law, risk-taking and job interest. 
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