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 واکاوي گرایش شغلي دانشجویان با تأکید بر کارآفریني
 جغرافیاي دانشگاه تهران مورد مطالعه: دانشجویان رشته

 

 چکیده
شان است. پژوهش حاضر با هدف های ذهنی دانشجویان در هنگام تحصیل، وضعیت آینده شغلییکی از دغدغه

 روش لحاظ از و کاربردی هدف شناسایی گرایش شغلی دانشجویان رشته جغرافیا انجام شده است. این تحقیق از لحاظ
نفر از  940آماری از بین  نمونه عنوانبه گیری تصادفینمونه به روش فرن 975 است. تعداد همبستگی -توصیفی

دکتری( دانشکده  و ارشد تکمیلی )کارشناسی کارشناسی )ترم چهارم به بعد( و تحصیلات هایدوره دانشجویان
ش دانشجویان اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گرایداده تشکیل 95 -99جغرافیای دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

های فردی به کارآفرینی در حد متوسط بوده است. مضاف بر اینکه بین میزان گرایش به کارآفرینی و بعضی از ویژگی
ها رابطه های تخصصی آنهای پژوهشی انجام شده توسط دانشجویان و مهارتدانشجویان از قبیل سن، تعداد طرح

های کارآفرینی، بیشترین ویژگی موجود دهد که از بین ویژگین میداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشامعنی
 اولیه در بین دانشجویان رشته جغرافیا داشتن عزم و اراده بالا است. از نظر بسیاری از دانشجویان مشکل تأمین سرمایه

چندان از وضعیت نه ترین مانع برای کارآفرینی دانشجویان بوده است. همچنین نتایج پژوهش حاکیبرای دانشجویان مهم
های سازمانی )دانشکده جغرافیا( برای ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان است. از نظر مطلوب مؤلفه

ترین عامل در افزایش آگاهی های مهندسین مشاور مهمالتحصیلان جغرافیا و ارتباط با شرکتدانشجویان مشورت با فارغ
 هایقابلیت برای تقویت آموزشی هایبرنامه در بازنگری و غلی رشته جغرافیا است. اصلاحهای شدانشجویان از زمینه

کارآفرینی مختص دانشجویان رشته جغرافیا از جمله پیشنهادات پژوهش  رشد مرکز دانشجویان و ایجاد کارآفرینی
 باشد.می

 ینی، موانع کارآفرینی.های کارآفر: گرایش شغلی، کارآفرینی، رشته جغرافیا، ویژگیواژگان کلیدي
 

 مقدمه
باشند. ها علاوه بر کارکرد علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دارای کارکرد اقتصادی نیز میامروزه دانشگاه

 و هاهزینه کارآمدی، اثربخشی پاسخگویی، چون اصولی بر ها به سمت بازار است کهگیری حال حاضر دانشگاهجهت
های های دانشگاهها از ویژگیگیری دانشگاه(. این جهت24، 9277سی و همکاران، باشد )عبااستوار می وریبهره

 پذیریبه رقابت کنند، کمک اقتصادی رشد به که رودانتظار می از دانشگاهیان کارآفرین است. در دانشگاه کارآفرین
در  را دانشگاهی جامعه کارکردهای که رودمی انتظار آنان حال از عین ارتقاء بخشند. در را و رفاه اجتماعی بیندیشند
هایی خلاق، یادگیرنده و ها، انسانآموختگان اینگونه دانشگاهدانش. (257، 2552، 9دهند )لیجوکی کیفیت انجام نهایت
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کنند. بنابراین در ها معنا ندارد بلکه برای افراد عادی نیز شغل ایجاد میتنها بیکاری برای آنکارآفرین هستند که نه 
های گذاریهایی داشته باشند. اما متأسفانه سیاستعالی چنین ویژگیآموختگان آموزشرود که دانشاین انتظار می ایران

ها را نداشته باشند بلکه آموختگان نه تنها این ویژگیکمی و تمرکزگرا در آموزش عالی ایران، سبب شده که دانش
ای برای که چارهها درصورتیرسد، دانشگاه(. به نظر می22، 9277 قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیز نباشند )انتظاری،

شود؛ بلکه روز به تنها مشکل بیکاری حل نمیآموختگان آموزش عالی نیاندیشند، نهبرون رفت از معضل اشتغال دانش
رینی مبتنی بر علم رفت از این وضعیت، توجه به مقوله کارآفهای برونحلگردد. یکی از راهروز بر شدت آن افزوده می

 ها است.در دانشگاه
گیرد. در این پژوهش، ضمن تأکید بر کارآفرینی، گرایش شغلی دانشجویان رشته جغرافیا مورد بررسی قرار می

پردازد. دانشجویان ها میای است که به موضوع انسان و محیط و ارتباط متقابل بین آنجغرافیا، یکی از علوم بین رشته
های مختلف اقتصادی، وضوعات گوناگونی که جنبه مکانی دارند؛ در حوزهمول مدت تحصیل با این رشته در ط

ها، به آموختگان این رشته علاوه بر توانایی تهیه و کار با انواع نقشهشوند. دانشاجتماعی، سیاسی و فرهنگی آشنا می
توانند با گوناگون دارند. این افراد می نگر نسبت به امور، درك و تحلیل قوی نسبت موضوعاتدلیل دید جامع و کل
 .دنمشغول به کار شوهای دولتی و غیر دولتی و همچنین نهادهای سیاسی و انتظامی در سازمانتوجه به تخصص خود 

های فردی خود، راه خود اشتغالی را انتخاب کرده و مسیر آموختگان این رشته نیز با توجه به ویژگیبسیاری از دانش
 کنند. ای مرتبط و یا غیر مرتبط با رشته تحصیلی جغرافیا جستجو میا در زمینهشان رشغلی
کارآفرینی،  با فردی مرتبط هایویژگی بررسی و روانشناختی رویکرد سه با کارآفرینی حوزه تحقیقات در
 در جامعه نیکارآفری اقتصادی اثرات بررسی به که اجتماع و اقتصادی در کارآفرینان و تعاملات نقش و اجتماعی

(. تحقیق حاضر در قالب رویکرد اول قابل بررسی است 82، 9277هستیم )قاسمی و همکاران،  مواجه پردازد، اساسیمی
ترین سؤالی که در این و هدف از آن واکاوی گرایش شغلی دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است. مهم

ن رشته جغرافیا گرایش به کارآفرینی دارند یا نه؟ و اینکه دانشجویان شود این است که آیا دانشجویاخصوص مطرح می
 رشته جغرافیا به چه نوع مشاغلی بیشتر گرایش دارند؟ 

اند؛ که ای پرداختهبسیاری از محققان در تحقیقات خود به بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه منطقه
(، 2552) 4و کائو 2(، هولتز ایکن2552و همکاران ) 2(، بوچر9997) 9توان به پژوهش هولکومباز آن جمله می

( و مانند آن اشاره نمود. همچنین تحقیقات زیادی تاکنون در زمینه کارآفرینی در 2550) 2و کیباچ 0آودرتسچ
های ها، ویژگیهای کشور انجام شده است که به بررسی مواردی از قبیل موانع کارآفرینی در دانشگاهدانشگاه

کارآفرینی دانشجویان، گرایش دانشجویان به کارآفرینی، روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان، آموزش کارآفرینی در 
 ها و مواردی اینچنین اختصاص داشته است. دانشگاه

توان به موضوعاتی مانند گیرد. به عنوان نمونه میای را دربرمیتنوع موضوعات مورد بررسی محققین، طیف گسترده
، 7ریزی شغلی )کریس ریبچستر و هلن میشل(، کاریابی و برنامه2559، 8ل کار جغرافیدانان )هاك ورس و کنیلمح

(، اشتغالزایی برای دانشجویان 2552، 9های آموزشی )کینگ(، برنامه2554، 9(، فرهنگ کار )مگویر و گویر2554
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(، 9272، حسینی و عزیزی، 9270زمانی،  زاده وو هنر کارآفرینی )شریف (، روحیه2552، 2جغرافیا )استرودر
(، دلایل 9292، امینی و همکاران، 9292، انصاری و فکور، 9278موانع آن )امیری و مرادی،  و کارآفرینانه هاینگرش

-قابلیت(، 9292های شغلی و آموزشی )پوررضا و همکاران، (، گرایش9277گرایش به کارآفرینی )بارانی و همکاران، 

)خدایی  های شخصیتی و روان شناختیویژگی(، 9292)شجاع قلعه دختر و همکاران،  دانشجویان های کارآفرینی
( نیز در پژوهشی با عنوان ارائه مدل 2559) 2( اشاره کرد. بریان چالکلی و ماندی برن9292محمودی و همکاران، 

 .انداشتغال برای دانشجویان سال آخر جغرافیا به بحث مدل سازی اشتغال پرداخته

 اي تحقیقچارچوب نظریه
های خاص رشته تحصیلی و دانشی است های کلیدی، تواناییاشتغال برای همه دانشجویان، عمدتاً مرتبط با مهارت

آموزند. عدم توجه به کسب مهارت و مدرك گرایی صرف، سبب شان در دانشگاه میها در طول دوران تحصیلکه آن
 رشته با متناسب اشتغال آوردن دست به در یاحرفه ریغ مدرك تحصیلی با ا،یجغراف لانیالتحصفارغشده است که 

درصد  95(. آمارهای رسمی حاکی از آن است که حدود 97، 2554، 4داشته باشند )براون زیادی مشکلات خود یلیتحص
درصد از  05 شان برای تحصیل در این رشته، کسب یک شغل خوب است؟ و اینکهاز دانشجویان جغرافیا، انگیزه اولیه

شان را دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی این رشته، آرزوی بازگشتن به دوران قبل از تحصیل و کسب و کار اولیه
التحصیلی و (. این آمارها نشان دهنده انتظار دانشجویان برای فراهم بودن کار پس از فارغ95، 2552، 0دارند )کینگ

غرافیا )عمدتاً به دلیل عدم توجه به کسب مهارت در طول دوران تحصیل( ها از تحصیل در جهمچنین عدم رضایت آن
های تخصصی برای آشنایی با مفاهیم و اصول بازار کار، است. در این زمینه، معرفی دانشجویان جغرافیا به شرکت

، 2552، 2رمنظور کسب مهارت همراه با گرفتن مدرك تحصیلی است )استرودفرصت بسیار مناسبی برای دانشجویان به
22 .) 

ها را برای کسب ها و طرز تفکری هستند که آندست آوردن شغل، نیازمند کسب مهارتدانشجویان برای به
سازد اندازی کسب و کار کوچک و یا استخدام در یک شرکت بزرگ فعال میدرآمد به صورت خوداشتغالی، راه

آورد. ك کاملی از زمین و مردم روی آن فراهم می)همان(. تحصیل در رشته جغرافیا و علوم محیطی، دانش و در
 انواع و یشگاهیآزما های میدانی،کار حضور در ها،یسازهیشب ،یمیت یهاپروژهانجام  قیطر ازاین رشته  انیدانشجو

کنند را کسب می کار به مربوط یهامهارت از یعیوس فیط توسعه یبرامناسبی  فرصت ،یریادگی تجارب از گرید
 (. 92، 2552)کینگ، 

های شان برنامههای آموزشی مرتبط با علوم جغرافیایی و محیطی، برای افزایش مهارت دانشجویانامروزه گروه
شان را با رویکردهای نوآورانه تطبیق داده اند. به هر حال و با توجه به ماهیت متغیر کار در کشورها، لازم است درسی
( از آن به عنوان مشاغل 9999) 7و رابرتسون 8ترسیم شود؛ چیزی که هندرسونالتحصیلان اندازی برای آینده فارغچشم

التحصیلان در آینده ممکن است با سه الگوی شغلی شامل مشاغل استخدامی، غیر ها فارغکنند. به نظر آنیاد می 9"نمونه"
زایی تا حدود زیادی ی و اشتغالپردازان اشتغال معتقدند که رشد اقتصاداستخدامی و خود اشتغالی، مواجه شوند. نظریه
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با بررسی وضعیت شغلی  2و هاتاوای 2است. گزارش ارائه شده توسط هرون 9های کوچک و متوسطنتیجه توسعه بنگاه
التحصیلان این التحصیلان رشته جغرافیا در کشورهای نیوزلند، استرالیا و آمریکا حاکی از آن است که اکثر فارغفارغ

 (. 229، 2554ای مشغول به کار هستند )مگویر و گویر، رشته در مشاغل حرفه
شود؛ گرایش شغلی دانشجویان رشته جغرافیا در سه حوزه همانگونه که در مدل مفهومی تحقیق مشاهده می

رسد گرایش به کارآفرینی به عوامل )استخدام، کارآفرینی و خوداشتغالی( قابل تصور است. در این بین، به نظر می
های فردی دانشجویان، ب: محیط علمی دانشگاه و فضای توان در الف: ویژگیی دارد که این عوامل را میمختلفی بستگ

ها، و ج: عوامل بیرونی از قبیل فضای حاکم بر اقتصاد کشور جستجو نمود. در کنار حاکم بر رشته جغرافیا در دانشگاه
های شغلی دوران تحصیل در جستجوی کسب مهارترسد که دانشجویانی که در طول این عوامل سه گانه به نظر می

 شان باشند؛ گرایش بیشتری به کارآفرینی داشته باشند.مرتبط با رشته تحصیلی
 
 
 
 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -0شکل 

 ها و روش پژوهشداده
 را تحقیق است. جامعه آماری همبستگی -توصیفی روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق

دکتری( دانشکده جغرافیای  و ارشدتکمیلی )کارشناسی کارشناسی )ترم چهارم به بعد( و تحصیلات هایدوره ویاندانشج
نفر و در مقطع  722مقطع کارشناسی  در دانشجویان کل اند. تعدادداده تشکیل 95 -99دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

 دانشجوی نفر 27 تعداد و ارشد کارشناسی دوره نفر دانشجوی 84 نفر بودند )تعداد 992 دانشکده این تکمیلی تحصیلات
 تحقیق این آماری نمونه عنوانبه نفر 975 ( تعداد9997مورگان ) و کرجسی جدول از استفاده با که دکتری( دوره

شنامه پرس ها ازداده گردآوری برایشد و  استفاده گیری تصادفینمونه روش از هابرای انتخاب نمونه شدند. انتخاب
های رشته نظرانصاحب متخصصین و اختیار در ابزارتحقیق، پرسشنامه 4روایی تعیین شد. برای استفاده ساخته محقق

 نیز تحقیق ابزار 0پایایی تعیین قرار گرفت. برای تأیید مورد اصلاحات، انجام از پس و گرفته قرار جغرافیا و کارآفرینی
 تحقیق متغیرهای از یک هر برای آمده دستبه کرونباخ دانشجویان، آلفای از فرن 20 تعداد از 2مقدماتی آزمون انجام با

سئوالات )به غیر از  شد. آوریپرسشنامه قابل استفاده جمع 904های توزیع شده تعداد گردید. از بین پرسشنامه محاسبه
های بخش نسبت به زمینهآگاهیبندی عوامل کارآفرینانه، اولویت هایدوی ویژگیبه سؤالات مربوط به مقایسه دو 

 ها،زدن گویه جمع از پس و شده هیچ( تنظیم تا )خیلی زیاد ایمقوله 2 لیکرت طیف براساس شغلی و موانع کارآفرینی(
 شد. سنجیده ایفاصله سطح در

                                                      
3 . SMEs 

2 . Heron 

1 . Hathaway 

2. Validity 

5 .Reliability 

6 . pre test 

 کارآفريني

 محيط بيروني

 دانشجوهايويژگي

محيط علمي 
 جغرافيا

 استخدام

 گرایش شغلي دانشجویان

 خوداشتغالي

سب ک
 مهارت
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 نما و فراوانی درصد فراوانی، چون سپس مواردی و شده تهیه فراوانی توزیع جداول ابتدا توصیفی، آمار قسمت در
 همبستگی اسپیرمن، ضریب آزمون از استنباطی، آمار بخش در شد. پرداخته هاتحلیل داده و تجزیه به و گردیده ارائه

ترین ویژگی کارآفرینی دانشجویان شناسایی مهم برای گردید. همچنین استفاده و آزمون کروسکال والیس تی آزمون
 2های اس پی اس اسافزارنرم از استفاده با تحقیق، آماری هاید. تحلیلاستفاده ش 9رشته جغرافیا از آزمون مقایسه زوجی

 است. شده انجام ،2و اکسپرت چویس

 هاي پژوهشیافته
اند. بررسی وضعیت اشتغال ها، از دانشجویان زن و مجرد بودهدهنده به پرسشنامهبیشترین تعداد دانشجویان پاسخ

درصد( صرفاً به تحصیل مشغول بوده و به کار دیگری اشتغال  7/79جویان )دهد که بیشتر دانشدهندگان نشان میپاسخ
های توصیفی حاصل از تحقیق بیانگر آن است که ، سایر یافته9علاوه بر نتایج ارائه شده در جدول  (.9اند )جدول نداشته

 90وبت روزانه و حدود ها در ندرصد از آن 88سال بوده است. حدود  20ها، میانگین سن پاسخگویان به پرسشنامه
ها در اند. پاسخگویان از نُه رشته تحصیلی مختلف بودند که بیشترین آندرصد نیز در نوبت شبانه مشغول به تحصیل بوده

درصد( مشغول به تحصیل  2/2ریزی توریسم )ها در رشته برنامهدرصد( و کمترین آن 2/92ریزی شهری )رشته برنامه
و میانگین تعداد مقالات )ترویجی/ پژوهشی/  0/92گاهی پاسخگویان از ابتدای تحصیل، بودند. میانگین معدل دانش
 است.  92/5ها، همایشی( منتشر شده آن

 های شخصی دانشجویانهای مربوط به ویژگیتوزیع فراونی گویه -0جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کارآفرینی در بین دانشجویان رشته جغرافیا، نخست با مطالعه مبانی نظری کارآفرینی، منظور بررسی ویژگیبه 
ار ها به صورت مقایسات زوجی در اختیار دانشجویان قرپنج ویژگی مهم کارآفرینان شناسایی شد. سپس این ویژگی

دست آمده از عمل ها، ارزیابی شد. اولویت نهایی بهها نسبت به ارجحیت و اولویت این ویژگیگرفت و نظرات آن
های کارآفرینی، دهد که از بین ویژگی( نشان می2تلفیق بر روی نتایج حاصل شده از جدول مقایسه زوجی )جدول 

اولویت  972/5شتن عزم و اراده بالا است. این مؤلفه با وزن بیشترین ویژگی موجود در بین دانشجویان رشته جغرافیا دا
دهد که ویژگی های این جدول نشان میهای کارآفرینی دانشجویان داشته است. همچنین یافتهاول را در بین ویژگی

 کمترین ویژگی کارآفرینی موجود در بین دانشجویان رشته جغرافیا بوده است.524/5خطرپذیری با وزن 

                                                      
3 . Pair Wise 

2 . SPSS 

1 . Expert Choice 

 های گوناگونافزارتوانایی کار با رایانه و تسلط بر اینترنت و نرم . 2

 نما درصد فراوانی فروانی غیرتم

 9/08 77 زن زن 9/42 22 مرد جنسیت

 9/79 922 مجرد مجرد 2/97 27 تأهلم وضعیت تأهل

 مقطع تحصیلی
 9/02 72 کارشناسی

 2/42 20 کارشناسی ارشد کارشناسی 
 9/2 2 دکتری

 نوع اشتغال
 7/79 922 صرفاً دانشجو

 92 25 دانشجو و شاغل پاره وقت صرفا دانشجو
 2/0 7 دانشجو و شاغل تمام وقت

های مهارت
 4تخصصی

 4/7 92 بالا
 4/22 02 متوسط توسطم

 2/00 70 ضعیف



 93/واکاوی گزایش شغلی دانشجویان با تأکید بز کارآفزینی

 

 های کارآفرینی در بین دانشجویان رشته جغرافیا مقایسه زوجی ویژگی -2جدول 

 مؤلفه
عشم و 
 اراده

 توفیق
 طلبی

خالقیت 
و 

 نوآوری

 خطز
 پذیزی 

 استقالل
 وسن طلبی 

 اولویت

 1 182/0 3 5 4 7 1 عشم و اراده
 2 139/0 3 4 6 1 7/1 طلبی )تالش بزای  موفقیت( توفیق

 3 098/0 3 2 1 6/1 4/1 خالقیت و نوآوری
 5 064/0 4/1 1 2/1 4/1 5/1 پذیزی خطز

 4 083/0 1 4 3/1 3/1 3/1 طلبی )روی پای خود بودن( استقالل
 (06/0)ًزخ ًاساسگاری = 

اس زاًطجَیاى ذَاستِ ضس تا تا تَجِ تِ فضای حاکن تز رضتِ جغزافیا تِ تزذی اس سؤاالتی کِ تِ اًگیشُ کارآفزیٌی 
کِ ضس؛ پاسد زٌّس. ًتایج ایي ًظزسٌجی  آهَسضی زرٍس جغزافیا هزتَط هی اسهاًی زاًطگاُ ٍ هحتَایزاًطجَیاى، هحیظ ٍ جَ س

زّس اکثز زاًطجَیاى آیٌسُ رٍضي ٍ قاتل اعویٌاًی تزای ذَز هتصَر ًیستٌس. اس ًظز  قاتل هطاّسُ است ًطاى هی 3زر جسٍل 
یي رضتِ هتٌاسة تا ًیاسّای زاًطجَیاى تزای هَفقیت زر آیٌسُ آهَسضی ا ّا هحیظ ٍ جَ ساسهاًی زاًطکسُ جغزافیا ٍ هحتَای آى

ضاى ًیست. ایي هَضَع سثة ضسُ است کِ تزذی اس ایي زاًطجَیاى اًگیشُ السم را تزای تحصیل زر ایي رضتِ ًساضتِ تاضٌس  ضغلی
تَاًٌس تِ زیگزاى تگَیٌس کِ ّا اس تحصیل زر رضتِ جغزافیا احساس ذَتی ًساضتِ ٍ حتی تِ راحتی ً کِ تسیاری اس آى تا جایی

 ذَاًٌس. جغزافیا هی
 نظرسنجی در زمینه رضایت از رشته جغرافیا و تأثیر آن بر آینده شغلی -3جدول 

                                                                                              
 هقیاس      

یاز ّاهیشاى تأثیزگذاری هــؤلفـــِ                                     
ی س

ذیل
 

یاز
س

زی 
سٍ

 ح
تا

 

کن کن
ی 

ذیل
 

یچ
ّ

َیِ 
 گ

یي
ًگ

هیا
 ّا 

 2/3 5 17 16 63 37 16 ّای ضغلی رضتِ تحصیلی جغزافیا هیشاى آضٌایی تا سهیٌِ
 62/1 35 41 35 33 9 1 هیشاى راٌّوایی اساتیس زر یافتي کسة ٍ کار هتٌاسة تا رضتِ تحصیلی

 85/1 17 53 36 35 10 3 ٍ کارّای السم تزای ایجاز کسة  تأثیز هثاحث کالسی زر کسة هْارتهیشاى 

 06/4 11 5 4 11 35 88 هیشاى توایل تِ تٌاسة ضغل آیٌسُ تا رضتِ تحصیلی جغزافیا

 04/3 18 12 18 35 39 32 هیشاى عالقِ تِ رضتِ جغزافیا زر سهاى اًتراب رضتِ

 86/2 20 18 22 28 35 31 ضتِ جغزافیا پس اس قثَلی زر ایي رضتِهیشاى افشایص عالقِ تِ ر

 03/2 21 35 42 35 15 6 ّای زرسی تعزیف ضسُ هیشاى کارتززی تَزى سزفصل

 95/2 11 20 42 28 28 31 هیشاى هَفقیت زر صَرت قثَل ضسى زر رضتِ ای غیز اس جغزافیا

 44/3 9 9 15 41 32 48 هیشاى رضایت ٍ ذطٌَزی اس زاًطجَ تَزى

 3 19 15 15 40 28 37 هیشاى رضایت ٍ ذطٌَزی اس تحصیل زر رضتِ جغزافیا

 25/2 30 22 33 32 22 15 هیشاى هَفقیت اس ًظز اقتصازی زر صَرت عسم ازاهِ تحصیل

 65/2 22 13 22 48 27 20 ّای جسیس هیشاى تأثیز تحصیل زر رضتِ جغزافیا زر تزٍس ایسُ

 56/2 21 23 20 45 28 17 ّا ٍ رٍش سًسگی ِ جغزافیا زر تغییز فعالیتهیشاى تأثیز تحصیل زر رضت

تزای ایجاز کسة ٍ کار   هیشاى تأثیز تحصیل زر رضتِ جغزافیا زر افشایص تَاًایی
 جسیس

12 16 48 28 18 32 22/2 

ّای  ّا ٍ گزٍُ هیشاى تأثیز تحصیل زر رضتِ جغزافیا زر تزغیة تِ ایجاز اًجوي
 ترصصی

8 13 32 34 27 40 83/1 

کززُ زر رضتِ  هیشاى ارسش قائل ضسى زر تاسار کار تزای افزاز جَاى ٍ تحصیل
 جغزافیا

7 9 28 33 44 33 72/1 

 81/1 25 44 41 27 12 5 التحصیالى جغزافیا تزای جذب ضسى زر تاسار کار هیشاى ضاًس فارغ

 93/0 96 19 12 13 8 6 جسیس کارآفزیٌی ٍ ایجاز کسة ٍ کارّای  ّای آهَسش هیشاى ضزکت زر زٍرُ

زرآهس تاال ٍ »ضغلی ًسثت تِ  اهٌیت ٍ هعقَل زرآهس تا ثاتت کار»توایل تِ
 اهٌیت هتشلشل

60 32 33 12 6 11 61/3 

 1/3 8 15 26 39 36 30 صَرت گزٍّی هیشاى توایل تِ اًجام کارّا تِ

 07/2 25 30 39 35 19 6 هیشاى آضٌایی تا هفَْم کارآفزیٌی ٍ ایجاز کسة ٍ کارّای جسیس
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درصذ اس دانشجویان مشکل  66کنذ که اس نظز حذود نتایج نظزسنجی اس دانشجویان در مورد موانع کارآفزینی مشخص می
 (.4است )جذول  تزین مانع تزای کارآفزینی دانشجویان توده تأمین سزمایه تزای دانشجویان مهم

 
 

 ر دانشجویانبندی موانع کارآفرینی از نظ اولویت -4جدول 

 هَاًع کبرآفزیٌی
اٍلَیت اٍل ٍ 

 دٍم
اٍلَیت سَم ٍ 

 چْبرم
اٍلَیت پٌجن ٍ 

 ششن
 اٍلَیت
 ّفتن

هیبًگیي 
 ّب گَیِ

 درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی
هشکل تأهیي سزهبیِ اٍلیِ ثزای 

 داًشجَیبى
80 9/51 28 2/18 25 2/16 21 7/13 08/3 

حوبیتی دٍلت  ّبیضعف سیبست
 اس داًشجَیبى

70 4/45 42 2/27 32 7/20 10 4/6 11/3 

ضعیف ٍ ًبکبرآهذ ثَدى رشتِ 
 تحصیلی )جغزافیب(

30 4/19 32 7/20 73 4/47 19 3/12 47/2 

کوجَد راٌّوبیی ٍ هشبٍرُ در طَل 
 تحصیل

27 5/17 69 8/44 46 8/29 11 1/7 71/2 

هشکالت فزٌّگی جبهعِ )توبیل 
 بغل دٍلتی(جبهعِ ثِ هش

22 2/14 48 1/31 68 1/44 6 9/3 42/2 

هشکالت اقتصبدی جبهعِ )ًجَد 
 ّبی هٌبست شغلی(فزصت

44 5/28 76 3/49 30 4/19 4 6/2 03/3 

هَاًع فزدی )عذم اعتوبدثِ ًفس؛ 
 اعتقبدی ثِ هؤثزثَدى(ثی

23 15 15 7/9 22 2/14 94 61 78/1 

قاتلیت دانشجویان تزای جذب در تاسار کسة و کار آساد، جذب در یکی اس اهذاف این پژوهش، ارسیاتی میشان 
که اس نظز پاسخگویان، دانشجویان رشته جغزافیا دارای قاتلیت تاالیی نشان می دهذهای دولتی و خوداشتغالی است. نتایج  دستگاه

ها،  ذ؛ ولی اس نظز آندرصذ( هستن 66های دولتی )حذود  درصذ( و جذب در دستگاه 55تزای جذب در تاسار کار )حذود 
 (. 5درصذ( تزای خوداشتغالی و کارآفزینی دارنذ )جذول  44تزی )حذود  دانشجویان این رشته قاتلیت نسثتاً پایین

 های دانشجویان جغرافیا ارزیابی قابلیت -5جدول 

 گَیِ
هَافق ٍ کبهالً 

 هَافق
ای تب اًذاسُ
 هَافق

هخبلف ٍ کبهالً 
هیبًگیي  ثذٍى ًظز هخبلف

 درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی درصذ فزاٍاًی ّب گَیِ
ّبی  داًشجَیبى جغزافیب قبثلیت

سیبدی ثزای جذة در ثبسار کست 
ٍ کبر آساد دارًذ کِ هَرد تَجِ 

 گیزد. قزار ًوی

84 5/54 41 6/26 25 2/16 4 6/2 33/3 

ّبی  داًشجَیبى جغزافیب قبثلیت
ّبی  سیبدی ثزای جذة در دستگبُ

دٍلتی دارًذ کِ هَرد تَجِ قزار 
 گیزد. ًوی

92 8/59 35 7/22 23 9/14 4 6/2 39/3 

ّبی  داًشجَیبى جغزافیب قبثلیت
سیبدی ثزای خَداشتغبلی ٍ 

کبرآفزیئی دارًذ کِ  هَرد تَجِ 
 گیزد. قزار ًوی

68 2/44 46 9/29 34 1/22 6 9/3 14/3 

داًشجَیبى جغزافیب اس تَاى ثبالیی 
بلی ٍ کبرآفزیٌی ثزای  خَداشتغ

ثزخَردارًذ ٍلی خَدشبى را دست 
 گیزًذ.کن هی

64 5/41 36 4/23 45 2/29 9 8/5 3 

 



 59/واکاوی گرایش شغلی دانشجویان با تأکید بر کارآفرینی

 
 های ساسمانی )دانشکذه جغزافیا( تأثیزگذار در میشان کارآفزینی دانشجویان بزرسی مؤلفه - 6جذول

 

دّذ اص ًظش داًطجَیاى هطَست  افیا ًطاى هیّای ضغلی جغش افضایص آگاّی داًطجَیاى اص صهیٌِ بٌذی عَاهل هؤثش دساٍلَیت
-ّای هٌْذسیي هطاٍس بیطتشیي ًقص ٍ هباحث هطشح ضذُ دس سویٌاسّا ٍ ّوایص التحصیالى جغشافیا ٍ استباط با ضشکت با فاسغ

 (.7تِ جغشافیا داضتِ است)جذٍل ّای ضغلی سض ّا با صهیٌِ کوتشیي ًقص سا دسآگاُ ضذى آى ّای علوی
 های شغلی رشته جغزافیا بخش اس سمینه نذی عوامل آگاهیب اولویت -7جذول 

 بخص عَاهل آگاّی
هیاًگیي  اٍلَیت پٌجن ٍضطن ْاسمچاٍلَیت سَم ٍ اٍلَیت اٍل ٍ دٍم

 دسصذ  فشاٍاًی دسصذ فشاٍاًی دسصذ  فشاٍاًی ّا گَیِ
 29/3 5/43 67 4/23 36 1/33 51 سساًِ ّای جوعی          

 47/3 1/33 51 35 54 9/31 49 ّای دسس              دسکالسهطشٍحِهباحث 

 81/3 9/29 46 7/24 38 4/45 70 ّای هٌْذسیي هطاٍس استباط با ضشکت

 51/3 26 40 4/47 73 6/26 41 استباط با ساصهاًْای اجشایی ریشبط

 20/4 5/21 33 22 34 5/56 87 التحصیالى جغشافیا هطَست با فاسغ

اسّا ٍ هباحث هطشح ضذُ دس سویٌ
 ّای علویّوایص

28 2/18 46 9/29 80 9/51 82/2 

 

دست آهذُ ًطاى  ّای ایي پژٍّص اسصیابی گشایص بِ کاسآفشیٌی داًطجَیاى سضتِ جغشافیا است. ًتایج بِ یکی اص دغذغِ
 (.8اًذ )جذٍل  دّذ کِ بیطتش داًطجَیاى سضتِ جغشافیا گشایص هتَسط ٍ کوی بِ کاسآفشیٌی داضتِ هی

 

 هیضاى                                                                        
ی ص ّاتأثیشگزاسی هؤلفِ
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 13/2 7 52 38 35 14 8 جغشافیا داًطکذُ دس قبَل ضذى بِ افتخاس احساس هیضاى

 38/2 9 26 47 58 12 5 داًطکذُ جغشافیا داًطجَیاى بیي دس جوعی دستِ ٍ گشٍّی کاس هیضاى سٍحیِ

 79/2 7 13 34 63 24 13 بیي داًطجَیاى کاسی هیضاى اًتقال تجشبیات

 15/3 6 14 22 48 36 28 داًطکذُ دس داًطجَیاى بیي سقابتی حاکن بَدى جَ

 25/2 23 27 34 42 14 14 داًطکذُ دس داًطجَیاى عولکشد ٍ ٍ کٌتشل سفتاس هیضاى  ًظاست

 21/2 19 22 33 67 13 0 یکذیگش بِ داًطکذُ هیضاى اعتواد داًطجَیاى

 69/1 26 34 65 21 6 2 آیٌذُ خَد ٍ سضتِ جغشافیا اص سٍضي ٍ هطتشک دسک هیضاى

 91/1 17 46 43 32 13 3 داًطکذُ اّذاف بِ دستیابی بشای استاداى با هیضاى هطاسکت فعال داًطجَیاى

 46/2 11 27 33 51 26 6 خَیص ّای ضغلی هْاست ٍ داًص داًطکذُ بشای استقای داًطجَیاى هیضاى اًتظاس اص

 44/2 9 30 31 54 27 3  هسائل ٍ هطکالت حل با استاداى بشای داًطجَیاى هطَست ٍ اطالعات هیضاى تبادل

 09/3 6 16 26 40 41 25 داًطجَیاى دس بیي گشٍّی هٌافع جای بِ فشدی هٌافع بِ تَجِ هیضاى سٍاج ًگشش

 87/1 32 30 36 40 13 3 ّا جطي ٍ ّا هشاسن دس هَفق، اص داًطجَیاى قذسداًی ٍ هیضاى هعشفی، تطَیق

 50/2 22 20 26 41 34 11 ّا ٍ سٍش صًذگی داًطجَیاى هیضاى تأثیش تحصیل دس سضتِ جغشافیا دس تغییش فعالیت

 57/2 13 24 32 42 22 19 هیضاى عالقوٌذی داًطجَیاى داًطکذُ جغشافیا بِ ایجاد تغییشات

 20/2 14 23 54 46 14 3 ّای جذیذ تَسط داًطجَیاى داًطکذُ ّا، ابتکاسات ٍ فعالیتهیضاى خلق ایذُ

 53/2 10 20 43 52 16 13 هیضاى فشصت طلبی داًطجَیاى داًطکذُ جغشافیا

 05/2 22 34 34 46 13 5 ّای ًَ اص طشف داًطجَیاى  حلهیضاى استقبال هسؤٍالى ٍ استاداى  اص طشح ساُ
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 ارزیابی گرایش به کارآفرینی دانشجویان رشته جغرافیا -8جدول 

 نوا درصد فراوانی هیساى گرایش هتغیر

 گرایش به کارآفرینی

 4/33 22 خیلی زیاد

 هتوسط
 3/35 25 زیاد

 2/14 34 هتوسط
 3/26 22 کن

 2 1 خیلی کن

زایص بٍ کارآفزیىی ي سه داوطجًیان در سطح ای اسپیزمه بیاوگز آن است کٍ بیه میشان گ وتایج ضزیب َمبستگی رتبٍ
ريد گزایص بٍ کارآفزیىی در بیه  داری يجًد دارد. بٍ عبارت دیگز، َزچٍ سه داوطجًیان باالتز می درصذ رابطٍ معىی 05/0
سطح  َای پژيَطی اوجام ضذٌ تًسط داوطجًیان ي میشان گزایص بٍ کارآفزیىی در ضًد. َمچىیه بیه تعذاد طزح َا بیطتز می آن
اوذ، گزایص بیطتزی بٍ  َای پژيَطی بیطتزی داضتٍ داری مطاَذٌ ضذ. یعىی داوطجًیاوی کٍ تعذاد طزح رابطٍ معىی 05/0

رابطٍ  01/0َای تخصصی داوطجًیان ي گزایص بٍ کارآفزیىی در سطح  اوذ. عاليٌ بزایه بیه مُارت کارآفزیىی اس خًد وطان دادٌ
گز َزچٍ مُارت تخصصی داوطجًیان بیطتز باضذ؛ میشان گزایص بٍ کارآفزیىی در بیه داری يجًد دارد. بٍ عبارت دی معىی

 (.9َا بیطتز است )جذيل  آن
 های فردی دانشجویان رابطه بین میسان گرایش به کارآفرینی و ویژگی-9جدول 

 1ضزیب َمبستگی اسپیزمه مقیاس متغیز مستقل
 311/0* ای فاصلٍ سه

 115/0 وسبی تعذاد مقاالت پژيَطی
 082/0 وسبی تعذاد مقاالت تزيیجی/ َمایطی

 421/0* وسبی َای پژيَطی تعذاد طزح
 -134/0 وسبی میشان درآمذ ماَیاوٍ يالذیه

 -119/0 ای فاصلٍ میاوگیه معذل داوطگاَی اس ابتذای تحصیل
 519/0** وسبی َای تخصصی مُارت

 50/5ی در سطح دار : معنی**               50/5: معنی داری در سطح *

َای فزدی  تفايت بیه يیژگی تیپس اس مطخص ضذن میشان گزایص داوطجًیان بٍ کارآفزیىی، با استفادٌ اس آسمًن 
َا بٍ کارآفزیىی مًرد بزرسی قزار گزفت. وتایج ایه بزرسی وطان داد کٍ بیه گزایص بٍ کارآفزیىی ي  داوطجًیان ي گزایص آن

داری يجًد دارد. َمچىیه بیه  تفايت معىی 05/0أَل، ي وًع اضتغال داوطجًیان در سطح َای فزدی اس قبیل يضعیت ت يیژگی
 (.10مطاَذٌ ضذ )جذيل  01/0داری در سطح  َا بٍ کارآفزیىی تفايت معىی داوطجًیان وًبت ريساوٍ ي ضباوٍ ي گزایص آن

 های فردی دانشجویان تفاوت بین گرایش به کارآفرینی بر اساس ویژگی -01جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 . spearman’s rho 

 داری معىی tآمارٌ اوحزاف معیار میاوگیه تغیزم

 جىسیت
 23/31 3/162 مزد

78/0- 457/0 
 87/31 3/165 سن

 يضعیت تأَل
 6/31 167 متأَل

134/1- 014/0 
 02/31 171 مجزد

 وًبت پذیزش
 2/28 8/163 ريساوٍ

674/0- 006/0 
 83/27 3/160 ضباوٍ

 يضعیت اضتغال
 92/30 2/162 ضاغل

354/0- 739/0 
 05/30 4/160 بیکار

 وًع اضتغال
 4/31 6/157 داوطجً ي ضاغل پارٌ يقت

769/0- 023/0 
 08/31 6/161 داوطجً ي ضاغل تمام يقت



 79/واکاوی گرایش شغلی دانشجویان با تأکید بر کارآفرینی

 

 

 

دار  تَد کِ هعٌی 756/4دست آهذُ تزای هقطع تحصیلی  اسکَئز تِ تز اساس ًتایج آسهَى کزٍسکال ٍالیس، هقذار کای
تَاى ًتیجِ گزفت کِ تیي داًطجَیاى هقاطع هختلف تحصیلی رضتِ جغزافیا اس ًظز گزایص تِ کارآفزیٌی  رٍ هی ایي  تاضذ. اس ًوی

تَدُ کِ  018/0داری آى  ٍ سطح هعٌی 284/9دست آهذُ تزای گزٍُ آهَسضی  داری ٍجَد ًذارد. ّوچٌیي هقذار تِ تفاٍت هعٌی
ّای آهَسضی داًطکذُ جغزافیا اس ًظز هیشاى گزایص تِ کارآفزیٌی تفاٍت  تاضذ. یعٌی تیي گزٍُ دار هی در سطح یک درصذ هعٌی

ّای آهَسضی داًطکذُ جغزافیا تز هیشاى گزایص تِ  عثارت دیگز ضایذ تتَاى گفت کِ تعضی گزٍ داری ٍجَد دارد. تِ هعٌی
ٍ  147/11تِ تحصیلی دٍراى دتیزستاى دست آهذُ تزای هتغیز رض تزایي هقذار تِ اًذ. عالٍُ کارآفزیٌی داًطجَیاى تأثیزگذار تَدُ

تَاى گفت کِ رضتِ تحصیلی  عثارت دیگز هی دار تَدُ است. تِ تَدُ کِ در سطح یک درصذ هعٌی 011/0داری آى  سطح هعٌی
 (.11ّا تأثیزگذار است )جذٍل  دٍراى دتیزستاى داًطجَیاى تز هیشاى گزایص تِ کارآفزیٌی آى

 ون کروسکال والیسدست آمده از آزم نتایج به-11جدول 
 آسهَى آهاری                   

 هتغیز
 ای هیاًگیي رتثِ داری کای اسکَئز سطح هعٌی کزٍسکال ٍالیس

 175/0 756/4 هقطع تحصیلی
 67/112 کارضٌاسی

 64/65 کارضٌاسی ارضذ
 37/52 دکتزی

 018/0 284/9 گزٍُ آهَسضی
 45/42 جغزافیای اًساًی
 638/29 جغزافیای طثیعی

 798/34 کارتَگزافی

 011/0 147/11 رضتِ تحصیلی دٍراى دتیزستاى
 341/12 ریاضی فیشیک

 893/27 علَم تجزتی
 539/17 علَم اًساًی

 
ر، ًَآٍر ٍ ٍ تزیي هطکالت ًظام آهَسش عالی ایزاى، عذم تَاًایی ایي ًظام تزای تزتیت افزادی هتخصص، تْزُ یکی اس هْن

ّای دٍلتی  آهَختگاى تِ هحض فزاغت اس تحصیل، آیٌذُ ضغلی خَد را در دستگاُ ایکِ تسیاری اس داًص گًَِ کارآفزیي است. تِ
ًاپذیز تَدى جذب ایي ّجوِ  دلیل اهکاى کٌٌذ. ایي هعضل سثة افشایص فطار تز دٍلت اس یک سَ )تِ جستجَ هی

رٍ  ضَد. اس ایي تثع آى افشایص هطکالت اجتواعی، فزٌّگی ٍ سیاسی اس سَی دیگز هیآهَختگاى( ٍ افشایص تیکاری ٍ تِ  داًص
ّای ضغلی گًَاگَى، تَجِ تِ هقَلِ کارآفزیٌی ٍ  آهَختگاى در سهیٌِ ٍ ًظز تِ پتاًسیل ًسثتاً تاالی کطَر تزای فعالیت داًص

در ایي راستا، ضٌاسایی گزایص ضغلی  سوت ٍ سَ دادى تِ گزایص ضغلی داًطجَیاى اس اّویت تسیاری تزخَردار است.
ّا تزای کارآفزیٌی ٍ  ضاى، هَاًع هَجَد تز سز راُ آى ّای ضغلی رضتِ تحصیلی ّا تا سهیٌِ داًطجَیاى، هیشاى آضٌایی آى

ّای کارآفزیٌی هَجَد در داًطجَیاى، عَاهل هؤثز در  ّا اس رضتِ تحصیلی، ٍیژگی اًذاسی کسة ٍ کار، هیشاى رضایت آى راُ
ّای فزدی داًطجَیاى هَرد  ضاى ٍ ارتثاط کارآفزیٌی تا ٍیژگی ّای ضغلی رضتِ تحصیلی اّی ٍ آضٌایی داًطجَیاى تا سهیٌِآگ

 تَجِ قزار گزفت. 
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شان و ارتباط کارآفرینی با های شغلی رشته تحصیلیآگاهی و آشنایی دانشجویان با زمینهدر دانشجویان، عوامل مؤثر در 
 های فردی دانشجویان مورد توجه قرار گرفت. ویژگی

اند؛ درصد( مورد مطالعه که اکثراً در مقطع کارشناسی بوده 7/79نتایج تحقیق بیانگر آن است که بیشتر دانشجویان )
اند. در مقابل تمامی دانشجویان شاغل از دانشجویان مقطع وده و به کار دیگری اشتغال نداشتهصرفاً به تحصیل مشغول ب

اند و بیشترین تعداد دانشجویان با شغل تمام وقت نیز از بین دانشجویان مقطع دکتری کارشناسی ارشد و دکتری بوده
های اجرایی، عضو هیئت علمی( اشتغال ون دستگاههستند. این دانشجویان اکثراً در مشاغل بالای مدیریتی )مدیر و یا معا

ها اشتغال سبب شده است که کمتر زمان انجام فعالیت علمی داشته باشند. اشتغال به کار دانشجویان داشته و به گفته آن
ری ها معتقدند؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناومقطع دکتری در بیشتر مواقع نارضایتی اساتید را در پی داشته است. آن

ای را فراهم آورد که دانشجویان مقطع دکتری با آسودگی خاطر و بدون دغدغه به تحصیل در این مقطع و باید زمینه
انجام رساله در یک موضوع تخصصی بپردازند و پس از کسب تخصص جذب بازار کار شوند. البته باید خاطر نشان شد 

واسطه اند و بههای دولتی مسئولیتی داشتهی در یکی از دستگاهکه بعضی از این دانشجویان قبل از قبولی در مقطع دکتر
اند. نتایج تحقیق نشان داد که همین مسئولیت موفق به ورود به این مقطع در قالب مربی و یا بورس تحصیلی شده

نده شغلی خود اند. در واقع بیشتر دانشجویان این رشته، آیدانشجویان جغرافیا گرایش متوسط و کمی به کارآفرینی داشته
های نظامی و انتظامی، بنیاد مسکن انقلاب ها، دستگاهها، فرمانداریرا در مشاغل دولتی از قبیل استخدام در استانداری

کنند. این در حالی است که بدنه دولت نیز به دلیل مسائل و مشکلات موجود و موانع اسلامی و مانند آن جستجو می
التحصیلی نیست. این وضعیت، ضرورت توجه به مبحث کارآفرینی در پس از فارغ استخدامی پذیرای این دانشجویان

 دهد. دانشکده جغرافیا را بیش از پیش نشان می
های فردی دانشجویان از های تحقیق بیانگر آن است که بین میزان گرایش به کارآفرینی و بعضی از ویژگییافته

داری وجود ها رابطه معنیهای تخصصی آنسط دانشجویان و مهارتهای پژوهشی انجام شده توقبیل سن، تعداد طرح
اند، گرایش های پژوهشی بیشتر و مهارت تخصصی بالاتری داشتههایی که سن بالاتر، تعداد طرحدارد. در واقع آن

یا نیز نشان اند. مشاهدات عینی و مصاحبه با اساتید و دانشجویان رشته جغرافبیشتری به کارآفرینی از خود نشان داده
های کاری رشته جغرافیا و همچنین ها با زمینهنهای پژوهشی توسط دانشجویان سبب آشنایی بیشتر آدهد؛ انجام طرحمی

شود. همچنین شرایط آینده های تحصیلی در حل مسائل و مشکلات و نیازهای جامعه میکارگیری آموختهچگونگی به
ز دانشجویان از آن دارند؛ سبب شده تا بسیاری از دانشجویان که درك درست شغلی رشته جغرافیا و تحلیلی که برخی ا

و واقعی از آینده شغلی رشته جغرافیا دارند؛ در کنار گذراندن واحدهای درسی به کسب مهارت در یک حوزه تخصصی 
برای خود در بازار رقابتی  افزار مرتبط با رشته جغرافیا بپردازند؛ تا شرایط بهتریای یک یا چند نرمو یا یادگیری حرفه

( در پژوهش خود 9295کار فراهم آورند. در مقایسه نتایج این بخش از پژوهش با سایر مطالعات، محمدی و همکاران )
به رابطه مثبت بین جنسیت افراد و تمایل به کارآفرینی دست یافتند. اما در این پژوهش تفاوتی بین دختران و پسران در 

از هفت متغیر مرتبط با ( 9295پور )دیده نشد. در پژوهش انجام شده توسط آقاجانی و عباسقلی گرایش به کارآفرینی
با  «سن»های دانشجویان )شامل جنس، تاهل، اشتغال، ترتیب تولد، سن، سطح تحصیلات پدر و مادر(، فقط متغیر ویژگی

 نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد. دانشجویان رابطه معناداری داشته است که این موضوع با روحیه کارآفرینی
تجربه تدریس و تحصیل پژوهشگران در این پژوهش و همچنین مصاحبه با دانشجویان بیانگر آن است که انجام 

ها با اساتید، زمینه مناسبی را برای آشنایی دانشجویان با فضای عملی های پژوهشی توسط دانشجویان و مشارکت آنطرح
کند. از سوی دیگر های عملی آماده میهای نظری و مهارتویان را برای بکارگیری آموختهکار فراهم آورده و دانشج

سبب  9افزارهای گوناگونها در کار با رایانه، اینترنت و نرممهارت تخصصی دانشجویان رشته جغرافیا و توانایی آن
ه و حتی به ایجاد اشتغال برای سایر شود تا دانشجویان حتی در حین تحصیل نیز بتوانند برای خود شغلی را یافتمی

                                                      
 اشاره نمود. Arc Gis, SPSS, Arc view, AutoCadافزارهای توان به نرم. برای نمونه می 3
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های آموزشی در گرایش به کارآفرینی نیز تأییدکننده دانشجویان هم رشته نیز بپردازند. تفاوت مشاهده شده بین گروه
اند، گرایش تحصیل بوده ایکه دانشجویانی که در گروه آموزشی کارتوگرافی مشغول بهگونهباشد. بهاین موضوع می

باشدکه این دانشجویان در دوران تحصیل خود به نسبت دانشجویان به این دلیل اند. شاید آفرینی داشتهبه کار بیشتری
 یابد. ها بیشتر پرورش میآن افزارهای گوناگون آشنا شده و مهارت تخصصیها به میزان بیشتری با نرمسایر گروه

ترین مانع برای کارآفرینی دانشجویان بوده مهم از نظر بسیاری از دانشجویان مشکل تأمین سرمایه برای دانشجویان
های حمایتی دولت از دانشجویان، مشکلات اقتصادی جامعه )نبود است. پس از این مانع، موانع ضعف سیاست

های مناسب شغلی(، ضعیف و ناکارآمد بودن رشته جغرافیا، کمبود راهنمایی و مشاوره در طول تحصیل، موانع فرصت
اند. بر خلاف نتایج های بعدی قرار گرفتههنگی جامعه )تمایل جامعه به مشاغل دولتی( در رتبهفردی و مشکلات فر

ها و کمبود آموزش( »9292پژوهش حاضر، مهمترین مانع کارآفرینی در پژوهش انجام شده توسط انصاری و فکور )
آموزشی به عنوان مهمترین موانع (، به موانع 9292بوده است. همچنین امینی و همکاران )« های کارآفرینیمهارت

های علم و فناوری اند. رفع تمام این موانع کارآفرینی و اشتغال، از طریق پاركدانشجویان برای کارآفرینی اشاره نموده
آموختگان رشته جغرافیا در صورت کسب مهارت در طول دوران تحصیل پذیر است. دانشو مراکز رشد فناوری امکان

های توانند ضمن استقرار در این مراکز و دریافت حمایت مالی از مشاورهاندازی کسب و کار، میراه و دارا بودن ایده
 مند شوند. تخصصی و خدمات پشتیانی که در آغاز یک کسب و کار به آن نیاز دارند؛ بهره

ی قابلیت بالایی برای ها دارانتایج نظرسنجی از دانشجویان رشته جغرافیا نشان داد که از نظر این دانشجویان، آن
تری برای خوداشتغالی و کارآفرینی های دولتی هستند؛ ولی قابلیت نسبتاً پایینجذب در بازار کار و جذب در دستگاه

های ها به جذب در دستگاهدارند. این موضوع بیانگر پایین بودن فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و گرایش آن
ن است که تعداد کمی از دانشجویان با مفهوم کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید دولتی است. مؤید این مطلب آ

 (. 2جدول  .اند )ركآشنایی داشته
های مهندسین التحصیلان جغرافیا و ارتباط با شرکتنتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که مشورت با فارغ

های شغلی رشته جغرافیا داشته است. بنابراین فراهم نمودن مینهمشاور بیشترین نقش را در افزایش آگاهی دانشجویان از ز
های شغلی رشته تواند نقش مهمی در آشنایی دانشجویان با زمینهالتحصیلان در دانشکده، میزمینه برای حضور این فارغ

و یا ملزم نمودن  های مهندسین مشاورسازی برای حضور بیشتر دانشجویان در شرکتجغرافیا داشته باشد. همچنین زمینه
تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید. همچنین ها، میهای کارورزی در این شرکتدانشجویان برای گذراندن دوره

های شغلی های علمی فرصت مناسبی را برای آشنا نمودن دانشجویان با زمینهباید توجه نمود که سمینارها و همایش
ها و سمینارهای مرتبط با جغرافیا این موضوع نیز کمتر از سوی برگزارکنندگان همایشآورد که رشته جغرافیا فراهم می

های کارآفرینی، بیشترین ویژگی موجود در دهد که از بین ویژگیمورد توجه قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می
رین ویژگی کارآفرینی موجود در بین دانشجویان رشته جغرافیا داشتن عزم و اراده بالا است؛ و ویژگی خطرپذیری کمت

های انجام شده توسط بین دانشجویان رشته جغرافیا بوده است. نتایج این بخش از پژوهش حاضر با یافته های پژوهش
های ( همسویی دارد. عدم وجود و یا برجسته نبودن ویژگی9299( و عباسی و همکاران )9299تقی زاده و ولی پور )

های کارآفرینی، ضرورت یان رشته جغرافیا با توجه به اکتسابی بودن بسیاری از ویژگیکارآفرینی در بین دانشجو
های کارآفرینی های کارآفرینی را در بین دانشجویان دانشکده جغرافیا برای ایجاد و یا تقویت ویژگیبرگزاری دوره

 دهد.نشان می
شرایط سازمانی است. نتایج پژوهش بیانگر یکی از عوامل مهم در توسعه کارآفرینی در یک جامعه، مناسب بودن 

های سازمانی )دانشکده جغرافیا( برای ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در بین چندان مطلوب مؤلفهوضعیت نه
افتخار به  بایست شرایطی را فراهم نمود تا دانشجویان رشته جغرافیا ضمن احساسدانشجویان است. در این زمینه می

کاری خود با یکدیگر  جمعی را در خود افزایش داده و به انتقال تجربیات دسته و گروهی کار روحیه رشته و دانشکده،
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دانشجویان داشته و ضمن ایجاد  عملکرد و بایست نظارت بیشتری را بر رفتاربپردازند. همچنین مسئولین دانشکده می
فعال  انشجویان فراهم آورند. همچنین مشارکتآینده رشته جغرافیا را برای د از روشنی و مشترك فضای اعتماد، درك

 بین دانشجویان و اطلاعات تر از عملکرد دانشجویان، فراهم نمودن زمینه تبادلاساتید با دانشجویان و ارزیابی مناسب
ها های جدید و استقبال از طرحقدردانی از دانشجویان و جستجوی فرصت و مشورت با اساتید و سایر دانشجویان، تشویق

تواند شرایط سازمانی دانشکده را برای تقویت گرایش به کارآفرینی دانشجویان مهیا سازد. بر های نوآورانه، میایده و
 های زیر را مطرح کرد:توان پیشنهاداین اساس می

 های کارورزی؛تأکید بر تقویت مهارت دانشجویان از طریق برگزاری دوره -
 دانشجویان؛ کارآفرینی هایقابلیت برای تقویت آموزشی هایبرنامه در بازنگری و اصلاح -

 کارآفرینی و کسب و کار مختص دانشجویان رشته جغرافیا؛ رشد مرکز ایجاد -

 دانشکده؛ جلب حمایت و پشتیبانی مراکز دولتی و غیر دولتی از -

 آموزان با رشته جغرافیا در زمان انتخاب رشته دانشگاهی؛آشنا نمودن دانش -
 جغرافیا؛ رشتة تخصصی مرتبط با هایزمینه از دانشجویان آگاهی رایب اطلاعاتی بانک ایجاد -

ها ایجاد کسب و کار و اشتغال که دولت باید برای آناین است  آموختگان رشته جغرافیاتصور بسیاری از دانش
نان دولت دانند حقوق و دستمزد در بخش دولتی پایین است و در حال حاضر اکثر کارکها با وجود آنکه میآن. نماید

جویای کار در تنها به دلیل وجود امنیت شغلی )که آن هم سرابی بیش نیست( با مشکل کمبود حقوق روبرو هستند، 
روشن شود این است که  هاآنیکی از نکاتی که باید برای این در حالی است که  های دولتی هستند.ادارات و سازمان

ه اینکه باید به او اجازه داده شود که نیروی انسانی خود را بیش از این دولت نه توان جذب نیروی انسانی جدید دارد و ن
های فردی شکل رسد که این گرایش به اشتغال در بخش دولتی تا حدود زیادی مرتبط با ویژگی. به نظر میافزایش دهد

ه محیط زندگی و فضای رسد کویژه در زمان تحصیل باشد. در واقع اینگونه به نظر مییافته در طول دوران زندگی به
 دانشگاهی در ایجاد و تقویت حس گرایش به کارآفرینی و خود اشتغالی در دانشجویان موفق نبوده است.
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