
67

يکشاورزيکاربرد-یعلميهادورهانیدانشجونانهیکارآفريهايتوانمندیبررس
»)ره(ینیامام خمیمرکز آموزش عال: مطالعهمورد«

1يعباس نوروزو*یمیررحیمید داود حاجیس

)26/8/1393:؛ تاریخ پذیرش20/6/1392:تاریخ دریافت(

دهیچک
ضروري هاي کارآفرینانه دانشجویانبلیتمستمر قاو توسعهارزیابی،يکشاورزيکاربرد-یعلمیآموزش عالبراي حفظ کارآمدي نظام 

بر . کاربردي کشاورزي کشور بود-علمییمراکز آموزش عالانیدانشجونانهیکارآفريهايعدم شناخت سطح توانمند،قیمسئله تحق. است
پژوهش نیجامعه آماري ا. شدنییتع) ره(ینیامام خمیآموزش عالدر مرکزهامنديتواننیارزیابی ا،قیتحقیاساس، هدف اصلنیا

ستفاده از فرمول کوکران تعیین با ايحجم نمونه آمار. بود) N=1595(1391-92یلیدانشجویان کشاورزي در حال تحصیل در سال تحص
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین . تانجام گرفمایشیپس از تأیید روایی و پایایی ابزار سنجش، تحقیق به روش پی). n=195(شد

تیتأهل، محل تولد، وضعتیجنس، وضع،یلیاز طرفی، متغیرهاي رشته و مقطع تحص). 5از 31/3(ها در حد متوسط بوده استتوانمندي
نانهیکارآفريهايتوانمندزانیمدر يداریاختالف معن،و معدللیسال شروع تحص،ینیگذراندن درس کارآفر،يسابقه کار کشاورز،یشغل

و ینیکارآفريهاشرکت در دوره،ینی، سابقه کارآفر)بودنییو روستايشهر(حال محل سکونتنیدر ع. نکرده استجادیاانیدانشجو
يبازنگرتدیرافدردر پایان پیشنهاد شده است که . نداکردهجادیاهاياین توانمندزانیدر ميداریاختالف معن،نیوالدینیسابقه کارآفر

و یتوسعه کمن،یهمچن. شوديشتریبدیتأک"کسب و کارهیپا"و "یارتباط"يهابر مباحث مربوط به مؤلفهینیدرس کارآفريمحتوا
يمورد توجه جدنانیکسب و کار کارآفرياز واحدهاانیدانشجودیبازدشیو افزاینیفوق برنامه کارآفریآموزشيهادورهیفیک

.ردیقرار گيکشاورزيکاربرد-یعلمیعالآموزشزانیربرنامه

.کاربردي-علمیيهاهاي کارآفرینانه، دورهتوانمندي،يکشاورزانیدانشجو،ینیکارآفر:يدیکلهاي واژه

، ، کرجي، وزارت جهاد کشاورزیزراعی، شهرك مهندسینیامام خمی، مرکز آموزش عالییت و توسعه روستایریگروه مدارانیاستادب یبه ترت-1
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مقدمه
نییکــارآفرجهــانیبــاندهیــدعضــوکشــورهاي

))Global Entrepreneurship Monitor (GEM( سـه بـه
اقتصـادهاي ایـ تولیـد بـر عوامـل  مبتنیاقتصادهايدسته

محورنوآورياقتصادهايومحورییکارآاقتصادهايسنتی،
گرفتـه اسـت  يدر گـروه اول جـا  رانیـ اوانـد شدهتقسیم

بــر اســاس گــزارش ). 1391، یاســبوئیلــیو خلیآقاجــان(
يهـا شـاخص ین مؤسسه، بـا وجـود رشـد برخـ    یانه ایسال

: از جملـه 1387-91يهـا سـال یران طـ یـ در اینیکارآفر
نانـه نوپـا و   یکارآفريهـا تیـ نانه، فعالیشاخص قصد کارآفر

ینینـرخ کـارآفر  : ماننـد ییهانهیدر زمی، ولياجبارينوپا
نانـه، نـرخ تـرس از شکسـت و     ی، درك فرصت کارآفردیجد

تـر شـده اسـت   ت بغرنجی، وضعت شدهیتثبینیکارآفرنرخ 
)1392GEM, .(ري تمامی ، هم اکنون بحران بیکایاز طرف

ر قـرار  یهاي اقتصادي و اجتماعی کشور را تحـت تـأث  جنبه
يکــارینــرخ ب1390بــه طــور مثــال در ســال . داده اســت

مرکـز آمـار   (درصد شده است 24ساله 29تا 15ت یجمع
يکـار یا موضوع کـار و ب یاشتغال يهاچالش).1391ران،یا

کشور است، بلکه یل اجتماعین مسایتراز مهمیکینه تنها 
تـوان  یگذشته مت در دو دههیا توجه به ادامه رشد جمعب

نـده بـه  یآدر چنـد دهـه  ین چالش اجتمـاع یترآن را مهم
ش یان، افـزا یـ ن میـ در ا). 1388، يآبـاد تـاج (حساب آورد

ژه یـ کرده بـه و لیتحصيهاان گروهیدر ميکاریر بیچشمگ
از یکـ یبـه  يکشـاورز یالن نظام آموزش عـال یالتحصفارغ
و یقاسـم (ل شـده اسـت  یز کشـور تبـد  یبرانگحثل بیمسا
ج مطالعات میرزاخـانی و قـائم مقـامی   ینتا). 1390، ياسد

يجهادکشـاورز يکاربرد-یدر مراکز آموزش علم) 1385(
ن مراکـز  یـ الن ایالتحصـ از فـارغ یبخش مهميکارید بیمؤ

در مرکـز  ) 1384(ج مطالعـات دادار و همکـاران  ینتا. است
ـ یهان مؤاصفيآموزش جهادکشاورز ش از ید آن است که ب

در ا یـ و کارنـد  یآموختگان مـورد مطالعـه ب  درصد دانش64
ن یدر هميگریمطالعه د. رمرتبط شاغل هستندیمشاغل غ

آموختگـان از سرنوشـت   مرکز نشان داده اسـت کـه دانـش   
پــورجم و (ســتندیبرخــوردار نیکــامال مطلــوب یشــغل

ت ازي دولـ سـ است کوچـک یبه عالوه، س). 1385همکاران،
باعث کاهش استخدام دولتـی یعنـی مرکـز سـنتی جـذب      

ــارغ ــت  فـــ ــده اســـ ــاورزي شـــ ــیالن کشـــ التحصـــ
(Hosseini et al., 2008) . نفـر  203289کـه از  يبه طـور

و منـابع  يکشـاورز یسـازمان نظـام مهندسـ   یقیعضو حق
درصـد  9/67، حـدود  )1392ان سـال  یتا پا(کشوریعیطب
اشـتغال و توسـعه   يزیرت برنامهمعاون(کار هستنديایجو

ــر ا). 1393، یتخصصــيهــاتشــکل ــب جــاد ین اســاس، ای
يایـ م افـراد جو یل عظـ یخيمرتبط برایشغليهافرصت

يکشـاورز یالن نظام آموزش عـال یالتحصکار خصوصاً فارغ
. زان شـده اسـت  یرران و برنامهیگمین مشغله تصمیتریاصل

یران طـ یـ در ايکاریز نشان داد که نرخ رشد بیمطالعات ن
درصـــد بـــوده اســـت1989،5/11-2010يهـــاســـال

)Farzin, 2014 .(يکـار یرفع معضل باز ینشید پیبدون ترد
ت و آموزش افراد ی، تربیو خوداشتغالییزاو توسعه اشتغال

). 1385پـور،  يو خسـرو ینیحسـ (ن و خالق استیکارآفر
ــل یموضــوع ــالش اص ــه چ ــال یک ــوزش ع یمؤسســات آم

ــاورز ــيکشــــــــــ ــالرك. تاســــــــــ کــــــــــ
)Clark, 1998 (مراکــز ییســتایمعتقــد اســت کــه دوران ا

رقابـل  ینـده غ ین که آیگذشته است و ضمن ایآموزش عال
ن یـ کنـد ا یجاب مینده اید آیجديازهایاست، نینیبشیپ

ــوند  ــذار ش ــز وارد دوران گ ــدر ا. مراک ــن می ــذرگاه ی ان، گ
بـه مباحـث   يکـاربرد -یو نگاه علمـ "يت و نوآوریخالق"

ن یبـد . نده، استیعبور به آيدار برای، گذرگاه پاینیرکارآف
اد شـده الزم اسـت بـا تأسـیس نهادهـاي      یـ مراکـز  منظور 

و بـا ایجـاد   یرونـ یبي، در سایه همکاري بـا نهادهـا  یداخل
و آموزش کارآفرینی ینیارتباطی، از کارآفريهاي قوشبکه

يبا وجود.(Duke, 2002)ن مؤسسات حمایت نمایندیدر ا
د یده جدیک پدیران یدر اینیآموزش کارآفريهاامهکه برن

Arasti(و رو به رشـد اسـت   et al., 2012( ـ محتـواي  ی، ول
يهاروشنی درباره مباحث کارآفرینی در برنامه درسی دوره

آمـــوزش عـــالی کشـــاورزي ایـــران وجـــود نـــدارد      
(Hosseini et al., 2008) . یعلمـ یدر نظام آموزش عـال-

ــاربرد ــاورزيکـ ــته درس  در يکشـ ــال گذشـ ــنج سـ پـ
يو اجـــرا شـــد و از ابتـــداینـــیبشیپـــ"ینیکـــارآفر"

يواحـد نظـر  2آن حـذف و بـه   یواحد عمل1391مهرماه
ن موضوع یتوجه به ا). 1392، یمیررحیمیحاج(اکتفا شد

کشـور بـا وجـود    يکـاربرد -یعلمـ یدر مراکز آموزش عال

...هاينانهيهاي
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يرویـ ت نیـ در تربيکـاربرد -یرسالت نظام آمـوزش علمـ  
بـا  ياز بـازار کـار کشـاورز   یـ تخصص سـازگار بـا ن  میانسان

) 1389و همکـاران،  يزدیـ ا(ییاجرايهاسازمانيهمکار
ییهمچنـان خودنمـا  یتر از گذشـته، ولـ  هر چند کم رنگ

هــاي قــات نشــان داده اســت کــه آمــوزشیتحق.کنــدیمــ
کارآفرینانـه نگـرش تقویـت دریمؤسسـات آمـوزش عـال   

و ین کوشــککایــرحمان(اســتبــودهمــؤثردانشــجویان
مؤسسـات  هـاي کارآفرینانـه  و پشتیبانی) 1391همکاران، 

هـاي  مهـارت وکـارآفرینی بـه نگـرش رییـ ق تغیطرازفوق
بهدانشجویانگرایشبرداريمعنیمستقیمغیراثرعمومی

). 1391و همکـاران، یبـاران (داردو کـار انـدازي کسـب  راه
ت در مؤسسـا ینیآموزش کـارآفر یفیتوسعه کیهدف اصل

نـه  یان در زمیدانشـجو ب و توانمند کـردن یگفته ترغشیپ
بعــد از یشــغليکــاربرد دانــش و مهــارت در فضــاها   

Saeid Banadaki(اسـت یلیالتحصفارغ et al., 2013 .(  بـه
ن مؤسسـات در  یـ اینیآمـوزش کـارآفر  يهـا عالوه، برنامه
يداریر معنیان تأثینانه دانشجویکارآفريهاییتوسعه توانا

;(دارد  Bagheri et al.,2011Ibicioglu et al., 2008 و
ــا، ).1393و رادمهــر، یلیاســماع کشــورهاي اتحادیــه اروپ

برخـی از کشـورهاي آمریکـاي    و جنوب شرق آسیا، چـین 
، يل ایجاد و توسـعه فنـاور  یبه دلآفریقا و اقیانوسیه ،التین

يتولیــد ثــروت در جامعــه و ایجــاد مشــاغل نوآورانــه، بــرا
مقیمـی،  (انـد  قائل شـده یرینی اهمیت فراوانموضوع کارآف

هاي علمی و به دلیل پیشرفتیعرصه رقابت جهان). 1381
ار حسـاس و تنـگ شـده اسـت و کلیـد ورود بـه       یفنی بس

است و کشورها، نهادهـا و  » رقابت پذیري«بازارهاي جهانی 
پذیري و سازگاري خود را هاي رقابتافراد باید دائماً قابلیت

ــد ــزایش دهن ــرورش  .اف ــم پ ــن مه ــه ای ــراي دســتیابی ب ب
جامعـه،  ياعضـا یو کارآفرینيت، نوآوریخالقيهاتیقابل

توســعه دیــباینیآمــوزش کــارآفرضــروري اســت و هــدف
ت،یــپــرورش خالقبــاینیکــارآفريهــا و باورهــاتیــظرف

ــوآور ــتغالينـ ــود اشـ ــادیو خـ ــع اقتصـ ــه نفـ ــد بـ باشـ
)European Commission, 2008(.منجـر  ینیرکـارآف را یز

بـه اسـتقالل   یابیدسـت يدار برایمعنيهاجاد فرصتیبه ا
يهـا ها و فرصـت يش نوآوریق افزایاز طريو اقتصادیمال

Souitaris(گـردد  ید کسـب و کـار مـ   یجد et al., 2007 .(

سـه بـا بخـش    یدر مقاين بحث در بخش کشـاورز یالبته ا
ن یـ ار کمتـر مطـرح اسـت و ا   یبسیصنعت در سطح جهان

ن بخـش بـا مشـکالت    یـ ت را در ایموفقيرهایمسعموضو
).Singh & Krishna, 1994(روبـرو کـرده اسـت    یفراوانـ 

در يکشاورزيکاربرد-یعلمیمشکالت مراکز آموزش عال
ین، به واسطه ضعف نگرشـ یآموختگان کارآفرت دانشیترب

و کسـب و کـار  ینینسـبت بـه مباحـث کـارآفر    یاتیو عمل
ییو ضعف توانا) 1388، یزفولو مخبر دیمیررحیمیحاج(

ــش ــان در دســتدان ــه شــغلیابیآموختگ ــژاد و يخــو(ب ن
ات یـ حيبـرا ي، زنـگ خطـر  )1385، يآبـاد ضیفییرزایم
و ) 1392(با، یج مطالعـات شـک  ینتـا . ن مراکز استیدار ایپا

ن بـه  ید آن بود که مدرسـ یمؤ) 1387(و همکارانيسماو
یکمـ س توجـه یتـدر يهـا در روشینیت و کارآفریخالق

نانـه  یکارآفريهـا ين موضوع در کاهش توانمنـد یدارند و ا
نانه یانتظار عملکرد کارآفر. رگذار بوده استیان تأثیدانشجو
آموختگان بدون پـرورش مناسـب آنـان و آمـوزش     از دانش
ــاتیصــالح ــه انتظــاریکارآفريه ــول اســتیغينان . رمعق
نانه هم نگرش و هـم رفتـار را در بـر   یکارآفريهايتوانمند

ن بتواننـد ضـمن   یشـود افـراد کـارآفر   یرد و باعث مـ یگیم
. هـا را حفـظ کننـد   تیـ ن موفقیدر کسب و کار، اتیموفق

با تولـد، بقـا و   ياژهینانه افراد به طور ویکارآفريهاتوانمند
ز مـرتبط هسـتند   یـ آممخـاطره يا رشـد کسـب و کارهـا   ی

(Baum et al., 2001; Colombo & Grilli, 2005) . ج ینتـا
نانـه  یکارآفريهـا انجام شده، ارتبـاط مهـارت  يهاهشپژو

ــارآفر ــان    یکـ ــرکت را نشـ ــد شـ ــرد و رشـ ــا عملکـ ن بـ
Capaldoدهـد یمـ  et al., 2004; Lerner & Almor, )

بـا عملکـرد بنگـاه    ینیکارآفريهايارتباط توانمند. 2002)
ینیکارآفريهايپژوهش درباره توانمنديهازهیاز انگیکی

جـه توسـعه   یملکرد کسـب و کـار و در نت  و ارتباط آنها با ع
(Mitchelmore & Rowley, 2010).اســتياقتصــاد

: ماننـد ییربنـا یزيهـا یژگـ یرا وینیکـارآفر يهاتیصالح
هـا، تصـور از   یژگـ یهـا، و زهی، انگیو عمومیدانش اختصاص

کنند که یف میتعرییهاو مهارتیاجتماعيهاخود، نقش
ز یرشد کسب و کار مخاطره آما یو يداریجاد، پایمنجر به ا
ــ ــرددیمـــــــ ــا. گـــــــ ــو و ســـــــ يموچنکـــــــ

)(Muzychenko & Saee, 2004و یدرونـ يهـا ن جنبهیب
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هـا،  یژگـ یبه ویاول. اندت تفاوت قائل شدهیصالحیاکتساب
بـه  یو دومـ یاجتمـاع يهاها، تصور از خود و نقشنگرش
یو عملـ ينظريریادگیا ییق تجربیکه از طرییهامؤلفه

، اشـاره  )هـا، دانـش و تجربـه   مهارت: مانند(شوندیکسب م
کـه  یسـخت اسـت در حـال   یدرونيهار جنبهییتغ. دارند

و آموزش مناسب يکارورزيهاق برنامهیاز طریموارد برون
ــتند و ن  ــب هسـ ــل کسـ ــقابـ ــر یـ ــه تمـ ــدیاز بـ ن دارنـ

(Ahmad, 2007) .و "هــــایژگــــیو"افــــت یدو ره
نانه یکارآفريمختصات توانمندیبررسيبرا"هاتیصالح"

افـت  یو رهيفـرد يهـا یژگیافت اول بر ویره. وجود دارند
د دارنـد یـ نـان تأک یکارآفرینیکارآفريهاتیدوم بر صالح

(Lans et al., 2005) .ــه "تیصــالح"افــت یدر ره عالق
ــدهیفزا ــوم يان ــه مفه ــد"ب ــوم"يتوانمن یدر حــوزه مفه

Man)وجــود دارد ینیکــارآفر et al., 2002)افــت یو ره
خـود را بـه   يها، جاتیمحدودیبه خاطر برخ"هایژگیو"

ــت یره ــاتیصــالح"اف (Ahmad, 2007).، داده اســت "ه

ــالحیره ــت ص ــ) Competency Approach(ت یاف ی، راه
ک یـ ت در یـ است که بـه موفق ییهايمطالعه توانمنديبرا

نانـه بـه   یمطالعه عملکرد کارآفريشود و برایشغل منجر م
: هـا شــامل تینبـه مشـترك صـالح   چهـار ج . رودیکـار مـ  

ک یـ مؤثر يفرد هستند که با اجراياحرفهيهامشخصه"
در رفتــار افــراد ظهــور "، "شــغل خــاص مــرتبط هســتند

، "هسـتند يریـ گن قابل مشـاهد و انـدازه  یابند و بنابراییم
و "کننـد یل مـ یهـا را تسـه  به اهـداف و آرمـان  یابیدست"
یورش و بالنـدگ ت پـر یهستند که در سازمان قابلیمنابع"

افـت  ین مقالـه، ره یدر ا. Ahmad, 2007)(باشد ی، م"دارند
را "يتوانمنـد "یو مفهـوم ینشـ ی، چارچوب ب"تیصالح"

Bagheri & Lope(یهـ یو لوپ پيباقر. دهدیل میتشک

Pihie, 2011(ي، بــه دو دســته توانمنــد)Capabilities( ،
نـد کـه   نانه اشـاره دار یکارآفريرهبران کسب و کارهايبرا

ت،یصالحيهامقاله واژهنیدر ا(يهاتیصالح: عبارتند از
) Skill/Competency/Ability(ییو توانـــــايتوانمنـــــد

بـه  تیالبتـه واژه صـالح  . مترادف بکار گرفتـه شـده اسـت   
اسـتفاده شـده  زیـ نيتوانمنـد دهندهلیعنوان مؤلفه تشک

ک و یاســترب. )يکــارکرديهــاتیو صــالحیشخصــتاســ
Oosterbeek(همکاران et al.,2010(از بـه  یـ ن: يهایژگی، و

ل یـ از بـه قـدرت، تما  یـ ، نياز بـه خودمختـار  یـ شرفت، نیپ
، تحمل ) Self efficacy(ییو خود کارایاجتماع) شیگرا(

از یآگـاه يهـا و مهارتيریپذسکیل به ری، تمايداریو پا
يهـا تیرا به عنوان صـالح يریپذت و انعطافیبازار، خالق

ن یـ شـتر ا یروشـن اسـت کـه ب   . اندکردهیررسبینیکارآفر
ر یـ اشـاره دارنـد و تنهـا متغ   يفـرد يهایژگیرها به ویمتغ

. هـا فاصـله گرفتـه اسـت    یژگـ ین ویـ از ا"از بـازار یآگاه"
ــهی ــاافتـــ ــارانیپژوهشـــــيهـــ ــاموفو و همکـــ کـــ
)Camuffo et al., 2012 (ا نشان داده اسـت  یتالیدر شمال ا

بـه  يو دگرکـارکرد ی، عـاطف يکـارکرد يهايکه توانمند
ر قـرار  ینان را تحت تـأث یعملکرد کارآفریمختلفيهازانیم

ــ ــدیم ــ. دهن ــاز ایبرخ ــدی ــوان  ين توانمن ــا، تحــت عن ه
ــد ــايتوانمن ــتانه يه و ) Threshold Competencies(آس

ده یــ نام) Distinctive Competencies(نشــانگر یبرخــ
، داشـتن  یخودکنترل: يهاتیدر گروه اول صالح. شوندیم

اطالعـات و در گـروه دوم   يآورجمـع ییانـداز، توانـا  چشم
، ي، عقـد قـرارداد تجـار   ی، همدليزیربرنامه:يهاتیصالح
ــاه ــانیآگ ــازمانیرس ــدایس ــنجش  یت دی، ه ــران و س گ

)Benchmarking (یدر گزارش گـروه کارشناسـ  .قرار دارد
) Expert Group on Future Skills Needs, 2014(رلنـد یا

يهـــوش تجـــار: نانـــه شـــاملیارآفرکيهـــايتوانمنـــد
)Business Intelligence ( ی، کـار گروهـ  يو راهبرد تجـار ،

ت یری، مـد یلیه وتحلیتجزيها، مهارتیارتباطيهامهارت
اطالعــات ي، حفاظــت و نگهــدار ینیکــارآفريهــاداده

)Data Protection (ــانه ــاو دانـــش رسـ ــاعيهـ یاجتمـ
)Knowledge of Social Media (اســتشــناخته شــده .

ــد ــايتوانمن ــکليه ــه از دیکارآفريدی ــنان ــارادگاه ی اوه
)2011O’Hara, (از يبردارو بهرهییشناساییتوانا: شامل

کسب ، تالش خالقانه جهت توسعه کسب و کاريهافرصت
و يریپذمخاطرهبه لی، تماارزشبايزیچجادیاایو کار و 

هـا پاسخ به فرصـت يمنابع الزم برایسازماندهیستگیشا
ــ ــگ و ایا. باشــدیم ــوه یان ) Inyang & Enuoh, 2009(ن

ت زمـان، ارتبـاط،   یریمد: را شاملینیکارآفريهاتیصالح
، اخـالق کسـب و   یابیـ ت بازاریری، مدیت منابع انسانیریمد

. داننـد یمـ یت مـال یریو مـد يریـ گمی، تصـم يکار، رهبـر 
را بـه  ینیکـارآفر يهـا ، مهارت)1387(یو زارعیمیابراه

...هاينانهيهاي
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م یتقسـ یو فنـ یتیری، مـد یشخصـ يهاه مهارتسه دست
کنتـرل  : را شـامل یشخصـ يهـا شـان مهـارت  یا. انـد کرده
رات و ییـ اداره تغیی، توانـا ي، نـوآور يریپـذ سـک ی، ریدرون

، مقاومـت و پشـتکار،   ي، پافشـار ير محورییها، تغیدگرگون
: را شــاملیتیریمــديهــا؛ مهــارتیشــیو دورانديرهبــر
، ی، روابـط انسـان  يریگمیف، تصمن اهداییو تعيزیربرنامه

و یمــاليهــاکســب و کــار، مهــارتيانــداز، راهیابیــبازار
ج کـار و  یتوجه بـه نتـا  یعنی(ت، کنترل یری، مديحسابدار

ت یری، مـذاکره و مـد  )اعمال اصـالحات در مـورد انحرافـات   
ارتباطـات  : را شـامل ینیکـارآفر یفنـ يهاتوسعه و مهارت

ط، یمحـ یابیـ ا ارزیـ رت ، نظـا یا ارتباطـات کالمـ  ییشفاه
یعنـ ی(يان فردی، مهارت ميآورت کسب و کار، فنیریمد

يهاجاد شبکهیو ایسازماندهیی، توانايداریرفتار مؤثر شن
احمد و . اندنمودهیتلق) یت مشارکتیریمدیعنی(یتیریمد

Ahmad(همکاران  et al., 2010 (ياژهیـ ويچارچوب نظر
ن یدر ا. اندارائه کردهینیرکارآفتیصالحيریگاندازهيبرا

و یابیت ارزشـ یمرتبط با وضـع (يراهبرد: تیصالح9الگو 
يهــامهــارت(ی، ادراکــ)شــرکتيراهبردهــاياجــرا

ده، یـ چیافـت و درك اطالعـات پ  یدریی، توانـا يریگمیتصم
و ییمـرتبط بـا شناسـا   (، فرصـت )يو نـوآور يریپذسکیر

ی، ارتباط)گونگونايهاله ابزاریبازار بوسيهاتوسعه فرصت
جـاد  یا: ا فرد بـا گـروه ماننـد   یمربوط به تعامل فرد به فرد (

ــاریطــیمح ــاد، اســتفاده از تمــاس ياز همک ــا و و اعتم ه
ن یارتباط و بـ يهاب و اقناع، مهارتیترغییها، تواناارتباط

، یمنـابع انسـان  یمرتبط با سـازمانده (ی، سازمانده)يفرد
، يسـاز گـروه : لشـام یو خـارج یداخلـ ي، فنـاور یکیزیف

مـرتبط بـا   (ی، فنـ )، کارمنـدان، آمـوزش و کنتـرل   يرهبر
مـرتبط بـا شـناخت    (ي، فرد)کسب و کاریفنيهامهارت

ها و خطـرات،  آنها با فرصتینقاط ضعف و قوت و هماهنگ
، ي، پاسـخ بـه انتقـادات فـرد    ياز انـرژ ییحفظ سطح بـاال 

ت توسـعه  یریت زمان، مدیریف جهت مدیوظايبندتیاولو
، )داشتن عملکـرد مناسـب  يزش خود برایخود، انگیلشغ

شبرد اهداف کسـب و  یت پیرش مسئولیمرتبط با پذ(تعهد
ت یریمرتبط با توسـعه نظـام مـد   ( ه کسب و کاریو پا) کار

ات یـ عملياز بـرا یـ شرکت، کسب و توسـعه منـابع مـورد ن   
یقبلـ يریـ کسب و کـار، درگ یاتیعمليهاشرکت، مهارت

بـا  یی، آشـنا یتیریس، تجربه مدیتأسجاد شرکت تازهیدر ا
، تجربـه  يبنـد و بودجهیماليهاصنعت مورد نظر، مهارت

توسعه یی، توانایابیبازاريها، مهارتیتیری، سبک مدیقبل
بـا  ییعملکـرد، آشـنا  یابیها، ارزشهیها، روها، بودجهبرنامه

ــاده  ــازار، آم ــازب ــارت  يس ــار، مه ــب و ک ــرح کس ــاط يه
پـور و  يج مطالعه خسـرو ینتا. شودیمیبررس) يگذارهدف

و يدهد که عوامـل فـرد  یز نشان مین) 1390(پورمانیسل
نانـه  یکارآفريهايزان توانمندیان در میدانشجویتیشخص

و رادمهـر یلیج مطالعـات اسـماع  ینتـا . رگذار استیآنان تأث
ن ینا نشان داده است کـه بـ  یسیدر دانشگاه بوعل) 1393(
ینیکارآفريهايان با توانمندیزان سن و معدل دانشجویم
ز یـ نیلیوجود ندارد و رشته تحصـ يداریشان رابطه معنیا

آنـان  ینیکارآفريهايزان توانمندیدر ميداریتفاوت معن
ج مطالعـات  ینتـا .جاد نکـرده اسـت  یایلیالتحصبعد از فارغ
ــدري و  ــارانشب ــانگین   ) 1385(همک ــه می ــان داد ک نش

ــی و اســتقال  ــرل درون طلبــی دانشــجویان لخالقیــت، کنت
ــا    ــتر از س ــارآفرینی بیش ــز ک ــه مرک ــده ب ــه کنن ر یمراجع

و يج مطالعات سعدینتا. دانشجویان دانشگاه اصفهان است
ت یـ ه و ظرفیـ انگر آن اسـت کـه روح  یـ ب) 1391(یمانیسل

دانشـگاه همـدان در حـد    يان کشاورزیدانشجوینیکارآفر
ق یـ ن تحقیـ ايهـا افتهیاز يگریبخش د. باشدیمتوسط م

: ان شـامل ینانه دانشجویکارآفريهاينشان داد که توانمند
ي، مهارت تفکر انتقـاد يریت در بازار، خطرپذیفعالییتوانا

به عـالوه، رشـته   . قرار دارد"فیضع"در حد يریو انتقادپذ
ــ ــرکت در دورهیلیتحص ــاو ش ــيه ــارآفریآموزش ینیک

جاد یآنان اینیت کارآفریزان ظرفیدر ميداریاختالف معن
نداشـته  يدارینقـش معنـ  يفـرد يهـا یژگیکره است و و

نشـان داد  ) 1388(و همکارانینیج مطالعه حسینتا. است
يکشـاورز يهـا ان دانشـکده یدانشجوینیزان کارآفریکه م

ن عوامـل  یتـر مهم. باشدیم"متوسط"استان تهران در حد 
ــر آن ن ــمــؤثر ب ــا  يهــاز آمــوزشی ــوق برنامــه مــرتبط ب ف

س خـالق در دانشـگاه،   یتـدر يروشـها ، یشغليهامهارت
، داشتن تـوان و مهـارت   یمناسب دروس دانشگاهيمحتوا

منطبـق بـا   يزیـ ر، برنامـه ینه موضـوع درسـ  یدر زمیعمل
در یمناسـب و رقـابت  يان و فضـا یق دانشجویط و عالیشرا

يهــادر آموزشــکدهياج مطالعــهینتــا. باشــدیدانشــگاه مــ
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ــران نشــان داده اســت  يکشــاورز ــه ماســتان ته ــک زان ی
هــا نــهیان در غالــب زمیدانشــجوینیکــارآفريهــاتیــقابل

مطلوبیـت ازشده، استنباطدركکارآفرینیرفتارکنترل(
رقابـت،  بـه پیشـرفت، نگـرش  پـذیري، انگیـزه  کـار، خطـر  

بهاجتماعی، نگرشگذاريکارآفرینانه، ارزشخودکارآمدي
ش از یبـ ) خـودگردانی بـه کارآفرین، نگرشاجتماعیسهم
اولویـت، بـاالترین میـان، نیـ در ا. اسـت "نیانگیـ م"حـد 

ضـریب بـا ،"شدهدركکارآفرینیرفتارکنترلقابلیت"به
بـه نگرش"به اولویتترینو پایین123/0معادل تغییرات

.)1391فهـام و همکـاران،   (اختصـاص دارد ،"پـول ارزش
ت از آن دارد که یدر استان زنجان حکايامطالعهيهاافتهی
اد و یـ ز%) 4/52(انیـ غالب هنرجوینیه کارآفریروحزان یم
باشدیم"متوسط"ز در حد یدرصد ن9/46يزان براین میا
ج مطالعـات  ینتـا ). 1390فرد و همکاران، مقدمهوشمندان(

ــاران  ــورجم و همکــ ــوزش  ) 1385(پــ ــز آمــ در مرکــ
ت شـاخص  یز نشان داد که وضـع یاصفهان نيجهادکشاورز

ش یته پـرورش گـاو و گـاوم   آموختگان رشدانشینیکارآفر
پـور  نیو حسـ ییج پژوهش رضاینتا. است"نسبتا مطلوب"
يسـار یعیو منابع طبيدر دانشگاه علوم کشاورز) 1390(

نشــان داد کــه ســطح يام نــور واحــد ســاریــو دانشــگاه پ
ــا ــارآفريمهارته ــجوینیک ــیدانش ــیان کم ــد یب ش از ح

ــط" ــت"متوس ــا. اس ــر ینت ــه ش ــانفیج مطالع یزاده و زم
)Sharifzadeh & Zamani, 2005 ( يدر دانشکده کشـاورز

يزان خصـائص رفتـار  یـ ز نشان داد کـه م یراز نیدانشگاه ش
ان بـاال  یدر دانشـجو » ت و قـدرت یاز به موفقین«مربوط به 

در حد يریپذسکیل به رقابت و ریزان تمایمیباشد ولیم
ر یتـأث یلی، رشته و مقطـع تحصـ  یاز طرف. است"متوسط"

ق یـ ن تحقیـ در ا. ن رفتارها نداشـته اسـت  یادر يداریمعن
د یان باینانه در دانشجویشنهاد شده است که تفکر کارآفریپ
ان در یدانشــجوینیکــارآفريهــاتیــجــاد شــود و از فعالیا

پـور و همکـاران  يمطالعـات خسـرو  . ت شودیدانشگاه حما
يکشـاورز يکاربرد-یعلمیدر مراکز آموزش عال) 1386(

ان در ینانـه دانشـجو  یکارآفريهـا ينشان داد کـه توانمنـد  
يریپـذ تیق، اعتماد بـه نفـس و مسـئول   یاز به توفیحوزه ن

بـان  دهیهاي دبررسی. باشدیم"متوسط"ش از حد یبیکم
ــان ــارآفریجه ــمؤ2007در ســال ینیک ــه ی د آن اســت ک

آمیـز  هـاي مخـاطره  کارآفرینان با تحصیالت باالتر، فعالیـت 
به عالوه، کارآفرینان بـا  . دکننگرا را بیشتر دنبال میفرصت

. پردازنــدتــر، بــه کــارآفرینی قهــري مــیتحصــیالت پــایین
ن، تقریباً دو برابر تعداد کارآفرینان فعال زن، مردان یهمچن

البته در کشـورهاي بـا درآمـد    . اندشدهییکارآفرین شناسا
درصد بیشـتر از  75متوسط احتمال کارآفرین بودن مردان 

Allen(ص داده شـد یزنان تشـخ  et al., 2007 .(  مطالعـات
Ronning(نگ و همکارانیران et al.,2007 (   نشـان داد کـه

ين عوامل مؤثر بر رفتارهـا یتراز مهمیکییعوامل اجتماع
ين، تـالش بـرا  یـ بنـابر ا . استیو گروهينانه فردیکارآفر

مورد قبول یارزشيو رفتارهایاجتماعيهایتوسعه آگاه
ان را ارتقـا  ینانـه دانشـجو  یکارآفريتواند رفتارهایجامعه م

Gruel(ج مطالعه گرول و همکارانینتا. دهد et al., 2010(
ـ  ین ر عوامـل بـر   یش از سـا یز نشان داده است که خـانواده ب

يآمـوزان کشـورها  ان و دانـش یدانشـجو ینیه کارآفریروح
هـا نشـان   اکثر نتایج پـژوهش .ه و انگلستان مؤثر استیترک

پذیري دانشجویان از میزان نمره کداده است که نمره ریس
اسـت "متوسـط "تر است و این میزان در حـد  معیار پایین

Postigo, 2002)( .ج مطالعــات اســتاتزر و همکــاران ینتــا
(Stuetzer et al.,2013) ر یتـأث ینشان داد که تجربه شـغل

ينانـه افـراد بـرا   یکارآفريهـا يش توانمندیبر افزایفراوان
ن یـ ب و کـار دارد و آمـوزش در ا  ک کسـ یا توسعه یشروع 

ج مطالعـات  ینتـا .کنـد یفـا مـ  یایـی افزاان نقـش هـم  یـ جر
ــوس و همکــارانیمید Dimitratos(ترات et al., 2014(

، يریپـذ ، مخـاطره ينوآوريرهایت از آن دارد که متغیحکا
يســاز، شــبکهيریادگیــ، ) Proactiveness(يکنشــگر
ــدمل ــیتیچن ،)Intra-multinational Networki(یداخل

Extra-Multinational(یرونـ یبیتـ یچنـد مل يسازشبکه

Networki(يو خودمختــار)Autonomy(هــا و رفتــاريرو
با .دارديدارینان اثر معنینانه کارآفریکارآفريهايتوانمند

احمـد و  يالگـو یو تکامل نسبیقبليهایت به بررسیعنا
Ahmad(همکاران  et al., 2010 (  هـا و  هـدف و با توجه بـه

ن یـ پژوهش در قالـب ا يق، چارچوب نظریتحقيرهایمتغ
ــو طراحــ  ــگردیالگ ــاره(دی ــدر ا). 1نگ ــه  ی ــودار ن ن نم

و يا، حرفـه يفـرد يهایژگیر ویت تحت تأثیصالح/مؤلفه
ن کـه  یـ ن اسـاس، ضـمن ا  یبر ا. ان قرار داردیدانشجویفن
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يهـا یژگـ یگرند، از ویکدیبا یها در ارتباط تعاملتیصالح
.رندیپذیر میز تأثینیو فنيا، حرفهينه فردگاسه

روش پژوهش
وه و یو از لحاظ شيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردیتحق

قرار یدانیاطالعات، در حوزه مطالعات ميآورنحوه جمع
ق یک تحقیرها ین متغیروابط بیدارد و به جهت بررس

ن که ین، نظر به ایهمچن. شودیمحسوب میهمبستگ
نانه یکارآفريهايزان توانمندین مییتع"قیهدف تحق

در جه آن، بالفاصلهیکه نتیباشد به نوعیم"انیدانشجو
"یکم"ق یافت تحقیشود، رهیها استفاده ميریگمیتصم

یل مبانیدر بخش تحل. باشدیم» یفیتوص«است و از نوع 
يهاگاهیپايو جستجويوه مطالعات اسنادیاز شينظر

و با یدانیها به روش ماده شد و دادهاستفیعلمیاطالعات
متغیر وابسته . دیگرديآوراستفاده از پرسشنامه جمع

در . باشددانشجویان می"هاي کارآفرینانهتوانمندي"
يها در چارچوب الگوتیافت صالحیق حاضر از رهیتحق

Ahmed(احمد و همکاران  et al., 2010 (يریگاندازهيبرا
ن الگو یدر ا. نه استفاده شده استنایکارآفريهايتوانمند

ی، سازمانده)هیگو7(ي، فرد)هیگو5(تعهد: تیصالح9
ي، راهبرد)هیگو4(، فرصت)هیگو6(ی، ادراک)هیگو7(
، و )هیگو6( ه کسب و کاری، پا)هیگو3(ی، فن)هیگو8(

ف شده است که در قالب طیف یتعر) هیگو5(یارتباط
. ارزیابی شدند) »5«یادزتا خیلی» 1«کمخیلی(کرتیل

، جنس، سن(يفرديهایژگیو: متغیرهاي مستقل شامل
، محل تولد ، سال ورود به مرکز آموزش، وضعیت تأهل

وضعیت شغلی، (ياحرفهيهایژگی، و)ن درآمدیمنبع تأم
آموزش کسب يها، سابقه شرکت در دورهینیسابقه کارآفر

یفنيهایگژیو و) یو سابقه خوداشتغالینیو کار و کارآفر
و ي، سابقه کار کشاورزیرشته تحصیلی، مقطع تحصیل(
.باشندیم) اطالعات و ارتباطاتيآوربا فنییزان آشنایم

هاي کارآفرینانه در توانمندي: سؤاالت تحقیق عبارتند از
در ییرهایبین دانشجویان در چه سطحی است؟، چه متغ

وت هاي کارآفرینانه دانشجویان تفازان توانمنديیم
ند؟ و میزان ارتباط و همبستگی ینمایجاد میايداریمعن

هاي هاي فردي جامعه آماري با توانمنديویژگی
.باشد؟کارآفرینانه آنها در چه حدي می

پژوهشيچارچوب نظر-1نگاره 

يفرد

یسازمانده

یادراک

فرصت

تعهد

يراهبرد

ه کسب یپا
و کار

یارتباط

یفن

يهایژگیو
یفن

يهایژگیو
ياحرفه

يهایژگیو
يفرد
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نفر از دانشجویان مرکز آموزش 1595جامعه آماري شامل 
آزمـون و  شیس از انجـام پـ  پـ . بـود ) ره(ینـ یامام خمیعال
، )=195n(ن حجم نمونه با استفاده از فرمول کـوکران ییتع

متناسـب بـر اسـاس    ياطبقهیتصادفيریگبا روش نمونه
جـدول  (انتخاب شـد ينمونه آمار"یلیرشته تحص"ار یمع
يهـا اد رشـته یـ ل تنـوع ز یـ ار به دلین معیاستفاده از ا). 1

ق صـورت  یـ حقآن مرکـز و بـا توجـه بـه هـدف ت     یلیتحص
ج و آموزش یو تروینیبا نظرخواهی از اساتید کارآفر. گرفت

يبـرا . د شـد ییـ ، اعتبار محتوایی ابزار سنجش تأيکشاورز
. آن از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــدییایــن پایــیتع

، ی، ارتبـاط يراهبرد: يهاتیمربوط به صالحب بخشیضرا
ار و ه کسـب و کـ  یـ ، پای، فنـ ي، فرصت، تعهد، فـرد یادراک

ــازمانده ــه ترتیسـ ــبـ ، 763/0، 8/0، 797/0، 869/0ب یـ
ــد، 842/0و 851/0، 799/0، 827/0، 716/0 ــبه ش محاس

ل یه و تحلیتجزيبرا. مناسب ابزار فوق بودییاید پایکه مؤ
سیوالـ انس کروسـکال یـ ل واریـ تحليهـا ها از آزمـون داده

)Kruskal Wallis Test ( یتنـ یوو مـن)Mann-Whitney

Test (17.5افزارق نرمیراز طSPSSاستفاده شد.

ها و بحثافتهی
ون یزاسـ یمکان: بیـ ان به ترتیشتر دانشجویبیلیرشته تحص

، %)2/17(یاهیـ دات گیـ تولي، تکنولوژ%)4/22(يکشاورز
د و پـرورش گـل و   یـ و تول%) 4/10(آفـات یقیت تلفیریمد

ــان زیگ ــیاه ــت%) 3/7(ینت ــتریب. اس ــان،  یش ــد آن ن درص
ن یانگیـ وارد شـدند و م به مرکز1390سالدر، %)1/43(

. بـود 561/1ار یـ با انحـراف مع 98/15شان یلیمعدل تحص
مرد  بودند و غالـب آنـان   %) 29(کمترین درصد دانشجویان

ــرد ــد%) 4/72(مج ــان یب. بودن ــع %) 6/74(شترش در مقط
ل یتحصـ یدر مقطـع کارشناسـ  یو مابقیکاردانیلیتحص

ر یغ% 3/68.اندر متولد شدهدر شه%) 7/90(کرده و اغلب 
رمـرتبط بـا رشـته    یغيهـا شاغل در بخـش % 8/23شاغل، 

مربـوط بـه   یت شغلین درصد از نظر وضعیترهستند و کم
اسـت یمرتبط با رشته تخصصيهاگروه شاغالن در بخش

در بخــش %) 1/74(ان شــاغلیاغلــب دانشــجو %). 9/7(
شـاغل  ین در بخـش دولتـ  یریشاغل بوده و سـا یردولتیغ

سـال بـا   77/6ان یپاسـخگو يمیانگین تجربه کـار . هستند
یدهنـده پراکنـدگ  سال بود کـه نشـان  88/6ار یانحراف مع

تـرین و بـاالترین   پـایین . آنان استياد تجربه کاریار زیبس
» 35«و » صفر«، به ترتیب 35با دامنۀ يزان تجربه کاریم

ندبوديکارشتر افراد فاقد تجربهیان بین میسال بود و در ا
ــخگو %). 7/69( ــب پاس ــد %) 75(ان یاغل ــار  فاق ــابقه ک س

ــاورز ــديکش ــ.بودن ــد  % 2/86، یاز طرف ــان فاق ــابقه آن س
ان یدانشـجو %) 75(ها نشان داد که افتهی.بودندینیکارآفر
کسـب و کـار   وینیآفرکاريهاشرکت در دورهسابقه فاقد 
.بودند

یلیرشته تحصپاسخگویان بر اساسيتوزیع آمار-1جدول 
درصد معتبرفراوانیيجامعه آماریلیرشته تحص

164204/10آفاتیقیت تلفیریمد
5776/3ياریآبيتکنولوژ
½334ياریآبیمهندس

270332/17یاهپزشکیگ
352434/22ونیزاسیمکان

115143/7ینتیاهان زیگ
123158/7انتقال آب

270332/17یاهیدات گیتوليتکنولوژ
90117/5ت تعاونیریمد
98122/6ییاهان دارویگ

1572192100مجموع
-233پاسخیب
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، خانواده بود و فقط %)8/64(ان یمنبع درآمد اغلب پاسخگو
ــأم"خودشــان"، مخــارج خــود را 15% ــیت ــد و ین م کردن
ن یاز هر دو منبع مخارجشـان را تـأم  يریگن با بهرهیریسا
بـوده و  ينـوآور ایـ تیسابقه خالقفاقد % 4/87. نمودندیم

و ينـوآور زانیاز نظر مرایخانوادگيفضا%) 5/45(اغلب 
اغلـب آنـان   . کردنـد یابیـ ارز"متوسط"در سطح تیخالق

ینیکـارآفر نشان فاقد سابقه یابراز کردند که والد%) 9/42(
"يهـا تین صـالح یانگیـ به عـالوه، م . باشندیمينوآورای

ان کمتر از یدانشجو"نترنتیاستفاده از ا"و "انهیرايکاربر
). 41/2و11/2بیـ بـه ترت ن یانگیـ م(بـود  "متوسط"حد 
ان نشان داد کـه  ینانه دانشجویکارآفريهايتوانمندیبررس

ش یبـ ینانه آنان در حد کمیکارآفريهاين توانمندیانگیم
ان، یـــن میـــدر ا). Mean= 31/3(اســـت"متوســـط"از 

و "يفـرد "و "تعهـد "ت آنـان در حـوزه   ین صالحیشتریب
ه کسـب  یپا"و "یارتباط"ت آنان در حوزه ین صالحیکمتر
س یوالـ ج آزمون کروسـکال ینتا). 2جدول (قرار دارد"و کار

اخـتالف  یلینـوع رشـته تحصـ   ینشان داد کـه بطـور کلـ   
ان ینانه دانشجویکارآفريهايزان توانمندیدر ميداریمعن

ن یدر عـ ). X2=651/11وp=234/0(جاد نکـرده اسـت  یا
، »یارتبـاط «يهـا تیر در سه حوزه  صـالح ین متغیحال ا

در سـطح  يداریتفاوت معنـ » یفن«و » کسب و کارهیپا«
ان ینانـه دانشـجو  یکارآفريهايزان توانمندیدر م%1و 5%

ــت ؛ X2(،)005/0=p=064/18؛ p=035/0(اســــــــــ
766/23=X2 ( و)015/0=p 454/20؛=X2( .يگریش دبخ
ر یـ متغ«یاز آن بود کـه، بطـور کلـ   یق حاکیج تحقیاز نتا
ـ    يداریاختالف معن» تیجنس ن یدر سـطح پـنج درصـد ب

جـاد کـرده   یان اینانه دانشـجو یکارآفريهايزان توانمندیم
، »يفرد«، »یارتباط«ن تفاوت در چهار حوزه یالبته ا. است

بـا  ). 3جـدول  (سـت یدار نیمعن» فرصت«و » یسازمانده«
ن موضـوع  یـ ا،یشتر مـردان از بـازار شـغل   یجه به سهم بتو

يهــايتوانمنــدزانیــبــه عــالوه، م. اســتیعــیکــامال طب
ـ یپاسخگونانهیکارآفر ان مجـرد  یش از دانشـجو یان متأهل ب

ن تفاوت فقط یالبته ا. ستیدار نیزان معنین میایاست ول
دار یدر سطح پنج درصد معنـ یفنيهاتیدر بخش صالح
نسـبت  يشتریبیت فنیاد متأهل از صالحشده است و افر

ــد  ــرد برخوردارن ــراد مج ــه اف .)sig=037/0و Z=081/2(ب
کـه  يد آن بود که بـا وجـود  یها مؤافتهیاز يگریقسمت د

يهـا ان دورهیدانشـجو نانـه یکارآفريهـا يتوانمنـد زانیم
شـتر بـود،   یبیکـاردان يهـا ان دورهیاز پاسخگویکارشناس

ــ ــوع ایولـ ــدر مجمـ ــاوت یـ ــن تفـ ــتیدار نیمعنـ . سـ

مورد مطالعهان ینانه دانشجویکارآفريهايتوانمنديع آماریتوز-2جدول 
رتبهاریانحراف معيان رتبهیانگیمت یصالح

66/3803/01تعهد
64/3736/02يفرد

32/3672/03یسازمانده
26/3695/04یادراک

23/3763/05فرصت
23/3681/06يراهبرد

03/3842/07یفن
97/2799/08ه کسب و کاریپا

93/2802/19یارتباط
-31/3586/0نیانگیم
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ینیکارآفريهايت بر سطح توانمندینسجر یدر خصوص تأثیتنیج آزمون من وینتايتوزیع آمار- 3دول ج
يداریسطح معنیتنیوب منیضرZيان رتبهیانگیمتعدادتیجنستیصالح

1313/78زنيراهبرد
*074/2-2794038/0 5328/101مرد

13683/97721/03491471/0زنیارتباط 5547/91مرد

5/2829049/0-967/1*1316/87زنیادراک 5361/104مرد

3216432/0-13155/90786/0زنفرصت 5332/97مرد

5/2975089/0-13171/88698/1زنیسازمانده 544/103مرد

5/2779036/0-094/2*1282/86زنتعهد 5403/104مرد

309126/0-12865/88126/1زنيفرد 5426/98مرد

268402/0-329/2*12713/85زنیفن 548/104مرد

2749029/0-18/2*12898/85زنه کسب و کاریپا 5458/104دمر

2849038/0-076/2*13175/87زناسیکل مق 5473/105مرد
.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

و )sig=000/0و Z=-755/3(»یفنـ «يهـا تنها در مؤلفـه 
در سـطح  )sig=040/0و Z=-881/2(»ه کسب و کـار یپا«
ن یا)sig=039/0و Z=-06/2(يمؤلفه راهبردک درصد وی

رسـد  یبه نظر مـ .دار شدیتفاوت در سطح پنج درصد معن
ش یشتر بر افزایر آموزش بیتأث: مانندیلین موضوع به دالیا

ــه بیايهــايتوانمنــد شــتر و وجــود یشــان، داشــتن تجرب
ــرايهــافرصــت يهــاان دورهیدانشــجويکســب و کــار ب
یتنیوج آزمون منیل نتایتحل).4جدول (باشدیکارشناس

نانــهیکارآفريهـا يتوانمنـد زانیـ ماز آن بـود کـه   یحـاک 
ن یانگیـ بـا م (متولد شـهر افراداز متولد روستاانیوگپاسخ
ن یایشتر است ولی، ب)82/92سه با یدر مقا76/94يارتبه

ـ ا. )sig=887/0و Z=-143/0(باشدیدار نمیتفاوت معن ن ی
ل تعداد محـدود افـراد   یتماال به دلاحيموضوع از نظر آمار

ل یدر حال تحصياد افراد شهرینسبت به تعداد زییروستا
ر یـ ر متغیتـأث ین ارتبـاط، بررسـ  یدر هم.باشدیدر مرکز م

نانـه یکارآفريهايتوانمندزانیمبر "یمحل سکونت فعل"
ــجو ــمؤان یدانش ــه ا ی ــود ک ــد آن ب ــتالف  ی ــوع اخ ن موض

جـاد  ینانه آنان ایکارآفرياهيزان توانمندیدر ميداریمعن
sig()X2=7/662=02/0و X2=662/7(کـــــرده اســـــت

ــد   ) Sig=0.02و ــتا از توانمن ــاکن روس ــراد س ــايو اف يه
ــه بیکارآفر ــترینان ــديش ــدول (برخوردارن ــاال ). 5ج احتم

در یل نداشتن تجربه کار عملین به دلیان شهرنشیدانشجو
سـه  یر مقادينانه کمتریکارآفريهايتوانمنديمزرعه دارا
جینتـا از يگریبخش د. ان ساکن روستا هستندیبا دانشجو

زانیـ ميارتبهيهانیانگینشان داد که میتنیآزمون من و
شـاغل در بخـش   ان یودانشـج نانـه یکارآفريهـا يتوانمند

، اسـت شتریب»یفن«جزبه ها تیصالحهیدر کلیردولتیغ
X2=578/1(سـت یدار نیمعنياز نظر آمارزانیمنیایول

)sig=454/0و 

...هاينانهيهاي
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ان یدانشجوینیکارآفريهايبر سطح توانمندیلیمقطع تحصریج تأثینتايتوزیع آمار-4جدول 
يداریسطح معنیتنیوب منیضرZيان رتبهیانگیمتعدادت تأهلیوضعتیصالح

5/2488039/0-06/2*1399/87یکاردانيراهبرد 457/106یکارشناس

3290775/0-14465/96286/0یدانکاریارتباط 4794یکارشناس

2833342/0- 13938/90951/0یکاردانیادراک 4504/99یکارشناس

5/26191/0-13985/88646/1یکاردانفرصت 4579/103یکارشناس

291937/0- 13996/90897/0یکاردانیسازمانده 4613/99یکارشناس

2970774/0- 13963/92287/0یکاردانتعهد 4401/90یکارشناس

5/2950725/0- 13923/91352/0یکاردانيفرد 4444/94یکارشناس

5/190200/0-755/3**13829/83یکاردانیفن 4426/117یکارشناس

5/2177004/0-881/2**13967/85یکاردانه کسب و کاریپا 4401/112یکارشناس

5/2684104/0-13931/89628/1یکارداناسیکل مق 4614/104یکارشناس
.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

ان یدانشـجو نانـه یکارآفريهـا يتوانمنـد زانیـ به عالوه، م
شـتر  ین سـابقه ب یقد ااز افراد فايسابقه کار کشاورزيدارا

ــا ا  ــت، ام ــاس ــوع معنــ  ی ــاوت در مجم ــتیدار نین تف س
)Z=-1.74 82وSig=0.0 (ت یو تنهــا در خصــوص صــالح
Z =-2.425(دار اسـت یک درصد معنیدر سطح » یادراک«
بـه  ين مسأله نشان داد که کار کشـاورز یا). Sig=0.019و 

توانـد  یرگـذار مـ  یتأثياده و سـامانه یـ چیپيندیعنوان فرآ
ن یان را بـاال ببـرد و همچنـ   یدانشـجو یادراکـ يهاییوانات

ـ   یـ است بر ايدییتأ وه ین شـ یبهتـر ین کـه آمـوزش تجرب
ین حال، بررسیدر ع. استیادراکيهاتیصالحيریادگی
يهـا يتوانمنـد زانیـ داد کـه م نشان يارتبهيهانیانگیم

از افراد فاقد ینیسابقه کارآفريان دارایدانشجونانهیکارآفر
. دار اسـت ین تفـاوت معنـ  یشتر است و ایبيان سابقهیچن

ت یرا در سه صالحن تفاوتی، ایتنیوج آزمون منیالبته نتا

ــاط« ــ«، »یارتب ــت«، و »یادراک ــ» فرص ــان یمعن دار نش
کـه  نشـان داد يارتبهيهانیانگیمیبررس).6جدول(نداد

کــه در یانیدانشــجونانــهیکارآفريهــايتوانمنــدزانیــم
اند و کسب و کار شرکت کردهینیکارآفریموزشآيهادوره

شتر است و یاند، بها شرکت نکردهن دورهیکه در ايافراداز 
، یاز طرفـــ). 7جـــدول(دار اســـتیمعنـــن تفـــاوتیـــا

درس «کـــه یانینانـــه دانشـــجویکارآفريهـــايتوانمنــد 
در حال گذرانـدن  «که یاز کسان» اندرا گذراندهینیکارآفر

کـــه درس یکســـان«ا یـــو » دهســـتنینیدرس کـــارآفر
ـ   یب» انـد را نگذرانـده ینیکارآفر ن تفـاوت  یـ ایشـتر بـود ول

ن حال، معدل و سال ورود یدر ع). 8جدول (دار نشدیمعن
زان یــن میبــيداریز اخــتالف معنــیــبــه مرکــز آمــوزش ن

جـاد نکـرده اسـت   یان اینانه دانشـجو یکارآفريهايتوانمند
)059/0r= 516/0وSig=) (001/0r=994/0وSig=( . ــه ب
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ان یو معــدل دانشــجویلی، بــاال بــودن تــرم تحصــیعبــارت
ر یـ زان متغیـ در ميدار آمـار یر معنـ ییـ نتوانسته اسـت تغ 

.وابسته بوجود آورد

انیدانشجوینیکارآفريهاير محل سکونت بر سطح توانمندیج تأثینتايتوزیع آمار-5دول ج

يداریسطح معنيآزاددرجهکواراسيکايان رتبهیانگیمتعدادمحل سکونتتیصالح

8758/94مرکز استانيراهبرد
793/22247/0 8780/84شهرستان/شهر

692/113روستا

یارتباط

9260/100مرکز استان
081/32214/0 8949/88شهرستان/شهر

650/74روستا

8714/95مرکز استانیادراک
920/22232/0 8738/84شهرستان/هرش

692/111روستا

فرصت

8789/97مرکز استان
155/42125/0 8739/82شهرستان/شهر

600/101روستا

یسازمانده
8724/101مرکز استان

*632/72022/0 8897/79شهرستان/شهر
633/104روستا

تعهد
8579/99مرکز استان

*584/62037/0 8785/79شهرستان/شهر
667/83روستا

يفرد
8579/98مرکز استان

413/52067/0 8756/80شهرستان/شهر
650/87روستا

یفن

8499/97مرکز استان
**184/92010/0 8705/78شهرستان/شهر

692/121روستا

ه کسب و کاریپا
8551/99مرکز استان

*310/82016/0 8730/78شهرستان/شهر
617/110روستا

اسیکل مق
8713/101مرکز استان

*662/72022/0 8895/79شهرستان/شهر
608/106روستا

.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

...هاينانهيهاي
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انیدانشجوینیکارآفريهايبر سطح توانمندینیر سابقه کارآفریج تأثینتايتوزیع آمار- 6جدول

يداریسطح معنیتنیوب منیضرZيان رتبهیانگیمتعدادینیسابقه کارآفرتیصالح

5/1244035/0*- 2389/106114/2دارديراهبرد 14935/83ندارد

0/1577248/0-2479/100156/1داردیارتباط 15474/87ندارد

5/1471275/0- 2302/97092/1داردیادراک 14988/84ندارد

5/1407166/0- 2380/99385/1داردفرصت 14945/84ندارد

0/1182015/0*- 2361/110432/2داردیسازمانده 14938/83ندارد

5/925000/0**- 2376/119533/3داردتعهد 14875/80ندارد

5/1196022/0*- 2398/107293/2دارديفرد 14858/82ندارد

5/1003002/0**- 2337/115155/3داردیفن 14783/80ندارد

5/1030002/0**-2320/115046/3دارده کسب و کاریپا 14846/81ندارد

0/1049003/0**-2339/116046/3دارداسیکل مق 15049/82ندارد
.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

کـه  ید آن بـود کـه کسـان   یق مؤیتحقيهاافتهین، یهمچن
و  » خـود و خـانواده  «، »خـانواده «ن درآمدشـان  یمنبع تأم

ــان« ــ» خودش ــه ترت یم ــد، ب ــباش ــدی ــايب از توانمن يه
ن تفـاوت، اخـتالف   یـ برخوردارنـد و ا يشـتر ینانه بیارآفرک

جـاد کـرده   ینانه آنان ایکارآفريهايدر توانمنديداریمعن
انس یـ ل واریج آزمون تحلین حال، بر اساس نتایدر ع. است

در حــوزه "منبــع درآمــد"ر نــوع یس، تــأثیوالــکروســکال
ــاتیصــالح ــاط«يه ــازمانده«، »فرصــت«، »یارتب ، »یس

). 9جدول(دار نشدی، معن»یفن«و » يفرد«

هـا نشـان داد   رگـروه یزيهانیانگیمیگر، بررسیاز جانب د
و ینیکـارآفر سابقه ين آنان دارایوالد«که یانیکه دانشجو

ن یکـه دربـاره وجـود چنـ    یکسـان «، »هسـتند ينـوآور ای
کـه  یکسـان «و » انداطالع بودهین خود بیدر والدياسابقه

ب از یـ بـه ترت » انـد نداشـته يان سـابقه یآنـان چنـ  نیوالد
ج یبر اساس نتـا . برخوردارنديشترینانه بیکارآفريتوانمند

ایـ و ینیسابقه کـارآفر ر یر متغیانس، تأثیل واریآزمون تحل
ان ینانه دانشـجو یکارآفريتوانمندزان یبر منیوالدينوآور

)=000/0Sigو =676/18X2(دار استیمعنياز نظر آمار
).10جدول (
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ان یدانشجوینیکارآفريهايبرسطح توانمند"ینیشرکت در دوره کارآفر"ر یج تأثینتايتوزیع آمار- 7لجدو

شرکت در دوره تیصالح
ینیکارآفر

Zيان رتبهیانگیمتعداد
ب یضر

يداریسطح معنیتنیومن

0/1164004/0**- 2544/111858/2دارديراهبرد 14503/81ندارد

5/1873749/0- 2656/85319/0داردیارتباط 15001/89ندارد

0/1393064/0- 2528/102850/1داردیادراک 14561/82ندارد

0/1204007/0**-2587/109693/2داردفرصت 14530/81ندارد

0/1537207/0-2552/97261/1داردیسازمانده 14603/84ندارد

5/1248016/0*-2506/106416/2داردتعهد 14373/80ندارد

0/1168006/0**-2528/109766/2دارديفرد 14317/80ندارد

0/1371068/0-2516/100826/1داردیفن 14215/81ندارد
ه کسب و یپا

کار
5/1349050/0*-2502/102956/1دارد 14344/81ندارد

0/1190005/0**-2540/111776/2دارداسیکل مق 14665/81ندارد
.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

...هايجونانهيهاي
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ان یدانشجوینیکارآفريهايبر سطح توانمندینیر گذراندن درس کارآفریج تأثینتايتوزیع آمار-8جدول 

يداریسطح معنيدرجه آزاداسکواريکايان رتبهیانگیمتعدادینیندن درس کارآفرگذراتیصالح

5143/103گذراندهيراهبرد
811/62033/0 2671/78در حال گذراندن

9143/82هنوز نگذرانده

یارتباط

2399/93گذرانده
724/42094/0 2765/107در حال گذراندن

10002/84وز نگذراندههن

5193/96گذراندهیادراک
486/22288/0 2602/80در حال گذراندن

9847/85هنوز نگذرانده

فرصت

5123/94گذرانده
177/42124/0 2604/70در حال گذراندن

9853/89هنوز نگذرانده

یسازمانده

5253/96گذرانده
869/12393/0 6269/86در حال گذراندن

9872/84هنوز نگذرانده

تعهد
5052/92گذرانده

884/02643/0 2652/83در حال گذراندن
9709/85هنوز نگذرانده

5048/91گذراندهيفرد
567/02753/0 2675/84در حال گذراندن

9729/85ههنوز نگذراند

یفن
5016/110گذرانده

**161/162000/0 2669/76در حال گذراندن
9683/76هنوز نگذرانده

ه کسب و کاریپا
5076/104گذرانده

929/82012/0 2679/81در حال گذراندن
9724/79هنوز نگذرانده

اسیکل مق
5029/99گذرانده

329/32189/0 2673/82در حال گذراندن
9831/84هنوز نگذرانده

.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *
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ان یدانشجوینیکارآفريهاير منبع درآمد بر سطح توانمندیج تأثینتايتوزیع آمار-9دول ج
يداریسطح معنيدرجه آزاداسکواريکايان رتبهیانگیمادتعدمنبع درآمدتیصالح
2735/113دانشجويراهبرد

*307/62043/0 11765/85خانواده دانشجو
3915/96اشدانشجو و خانواده

یارتباط
2805/95دانشجو

007/02997/0 12341/95خانواده دانشجو
3909/96اشدانشجو و خانواده

278/113دانشجویادراک
*915/5205/0 11745/86خانواده دانشجو

3955/93اشدانشجو و خانواده

فرصت
2788/102دانشجو

349/12509/0 11714/90خانواده دانشجو
3905/90اشدانشجو و خانواده

یسازمانده
2852/109دانشجو

541/42103/0 1178/86خانواده دانشجو
3938/97اشدانشجو و خانواده

تعهد
2896/105دانشجو

*449/72024/0 11491/82خانواده دانشجو
3991/103اشدانشجو و خانواده

288/104دانشجويفرد
36/22307/0 1149/87خانواده دانشجو

3914/90اشوادهدانشجو و خان

یفن
2882/104دانشجو

989/42083/0 11301/84خانواده دانشجو
3903/99اشدانشجو و خانواده

ه کسب و یپا
کار

2814/100دانشجو
*577/72023/0 11499/82خانواده دانشجو

3985/107اشدانشجو و خانواده

اسیکل مق
2804/111دانشجو

*941/5205/0 11774/85خانواده دانشجو
3946/99اشدانشجو و خانواده

.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *
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ینیکارآفريهايبر سطح توانمندنیوالدينوآورایو ینیسابقه کارآفرریج تأثینتايتوزیع آمار- 10جدول 
ان یدانشجو

ایو ینیسابقه کارآفرتیصالح
يداریسطح معنيدرجه آزاداسکواريکايان رتبهیانگیمتعدادنیوالدينوآور

يراهبرد
4128/121ینیکارآفرسابقه يدارا

**32/222000/0 7414/77ینیکارآفرفاقد سابقه 
6125/80نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

یارتباط
4324/96ینیکارآفرسابقه يدارا

306/32191/0 7671/82ینیکارآفرفاقد سابقه 
6252/97نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

4130/107ینیکارآفرسابقه يدارایادراک
*550/82014/0 7438/78ینیکارآفرفاقد سابقه 

6114/88نیوالدینیکارآفرز سابقه اطالع ایب

فرصت
4190/110ینیکارآفرسابقه يدارا

**461/102005/0 7444/81ینیکارآفرفاقد سابقه 
6101/82نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

یسازمانده
4289/115ینیکارآفرسابقه يدارا

**617/162000/0 7490/75ینیارآفرکفاقد سابقه 
6138/86نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

تعهد
4215/105ینیکارآفرسابقه يدارا

*037/7203/0 7423/80ینیکارآفرفاقد سابقه 
6180/83نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

4225/105ینیکارآفرسابقه يدارايفرد
*918/62031/0 7140/82ینیکارآفرفاقد سابقه 

6121/81نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

یفن
4295/108ینیکارآفرسابقه يدارا

**879/102004/0 7102/97ینیکارآفرفاقد سابقه 
6008/81نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

ه کسب و کاریپا
4248/112ینیکارآفرسابقه يدارا

**741/132001/0 7142/78ینیکارآفرفاقد سابقه 
6187/80نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

اسیکل مق
4246/118ینیکارآفرسابقه يدارا

**676/182000/0 7410/77ینیکارآفرفاقد سابقه 
6115/83نیوالدینیکارآفراطالع از سابقه یب

.درصد5احتمالسطحدريدارمعنی*: ؛درصدکیاحتمالسطحدريدارمعنی*: *

شنهادهایو پيریگجهینت
ت یـ فیو عـدم تناسـب ک  يکشـاورز یگسترش آموزش عال

ــارغ ــا نیالتحصــف ــالن ب ــار س ی ــار، در کن ــازار ک اســت یاز ب
ی؛ خوداشتغالیدولت و کاهش استخدام دولتيسازکوچک

ینـده شـغل  یآيمهم، برايهانهیاز گزیکیرا ینیو کارآفر
توسعه . نموده استیمعرفيکشاورزيهاان رشتهیدانشجو

يکـاربرد -یعلمیدر مراکز آموزش عالینیآموزش کارآفر
يورش بهـره یکارآمـد در افـزا  يهااز روشیکیيکشاورز
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ن موضـوع  یـ اسـت و ا يدر بخـش کشـاورز  یمنـابع انسـان  
یدر آمـوزش عـال  ینیضرورت آمـوزش کـارآفر  بريدیتأک

يزیـ ربرنامـه يکه براییهااز پرسشیکی. استيکشاورز
ن یـ شود ایمطرح مینیان به کارآفریت دانشجویجهت هدا

نانـه آنـان   یکارآفريهـا يتوانمنـد یاست که سـطح کنـون  
سـطح  ین مقالـه بـه بررسـ   یـ ن رو در ایـ چگونه است؟ از ا

یان مرکز آمـوزش عـال  یانشجونانه دیکارآفريهايتوانمند
ق نشان یتحقيهاافتهی. پرداخته شده است)ره(ینیامام خم
ان مورد ینانه دانشجویکارآفريهاين توانمندیانگیداد که م

ـ ا. باشدیش از حد متوسط میبیکمیبررس جـه بـا   ین نتی
ــا ــج تحقینت ــاران ی و یی، رضــا)1385(ق پــورجم و همک
& Sharifzadeh(یزاده و زمـان فیشر) 1390(پورنیحس

Zamani, 2005(و همکارانینی، حس)و ي، خسـرو )1388
یهمخـوان ) 1391(یمانیو سليو سعد) 1386(همکاران

يهـا يسـنجش توانمنـد  يهابا توجه به تشابه روش.دارد
ان مؤسسـات  یکسـان دانشـجو  یبـا  یط تقرینانه، شرایکارآفر

و ی، اجتمـاع يمشابه اقتصـاد يکشور و فضایآموزش عال
یمنطقياجهین نتیران، اخذ چنیمناطق مختلف ایفرهنگ

ژه از ابعـاد  یـ هـا بـه و  تفـاوت یالبتـه برخـ  . رسدیبه نظر م
ج یق بـا نتـا  یـ ج تحقیتواند موجب تفـاوت نتـا  یمياقتصاد

ج یرا نتـا یـ ز. شده باشـد ) Postigo, 2002(گویمطالعه پست
نشـان داد کـه نمـره    )Postigo, 2002(گویمطالعـات پسـت  

از . ار اسـت یـ تـر از حـد مع  نییذیري دانشجویان پاپریسک
ــ ــهی، یطرفـ ــاافتـ ــتحقيهـ ــایـ ــا نتـ ــات یق بـ ج مطالعـ

در اسـتان زنجـان   ) 1390(فرد و همکارانمقدمهوشمندان
غالـب  ینیه کارآفریزان روحیت از آن داشت که میکه حکا
ن بـا  یباشد و همچنـ یم"ادیز"در حد %) 4/52(انیهنرجو

يهادر آموزشکده) 1391(کارانفهام و همج مطالعات ینتا
رسد بـا  یبه نظر م. نداردیاستان تهران، همخوانيکشاورز

هـا و  آموزشـکده یآموزشـ يهـا طین که در محیتوجه به ا
يشـتر یتوجـه ب یبه آموزش عملـ يکشاورزيهاهنرستان

شده یابیشتر ارزینانه آنان بیکارآفريهايشود، توانمندیم
ــ. اســت ــ، در میاز طرف ــهان مؤی ــالف ــديه ــايتوانمن يه
يهـا تیزان اختصاص به صـالح ین میترنیینانه، پایکارآفر

رسد بـا  یبه نظر م. داشت"ه کسب و کاریپا"و "یارتباط"
و "انـه یرايکـاربر "يهـا یین که ضـعف توانـا  یت به ایعنا

. ه اسـت یـ ن موضوع قابل توجیآنان، ا"نترنتیاستفاده از ا"
، یلیرشته تحصيرهایمتغق حاضر یگر، در تحقیاز جانب د

ت ی، محـل تولـد، وضـع   یلیت، تأهـل، مقطـع تحصـ   یجنس
، گذرانـدن درس  ي، نوع اشتغال، سابقه کار کشـاورز یشغل

يداری، سال ورود به مرکز و معدل اختالف معنـ ینیکارآفر
جــاد یان اینانــه دانشــجویکارآفريهــايزان توانمنــدیــدر م

يهـا رشـته ه ین موضوع نشان داد که در کلیا. نکرده است
مشـابه اسـت و در   ینیت آمـوزش کـارآفر  یوضـع یلیتحص

مؤسسات آموزش یآموزشيهامجموع الزم است در برنامه
. شـود ینیبه آموزش کارآفريشتریتوجه بيکشاورزیعال

عـدم  یو از طرفـ ینیبودن درس کارآفریبا توجه به عموم
در ینیو کــارآفريت، نــوآوریــتوجــه بــه موضــوعات خالق

جـه،  ین نتیـ ، کسـب ا یآموزشـ يهـا دورهيجراو ایطراح
زاده و فیق شـر یـ ج تحقیهـا بـا نتـا   افتهین یا. استیعیطب
در خصوص عدم )Sharifzadeh & Zamani, 2005(یزمان
يهـا يبـر توانمنـد  یلیدار رشته و مقطع تحصیر معنیتأث

ز یـ نهـا قـات آن یرا در تحقیـ ز. داردیواننانه، همخـ یکارآفر
در يداریر معنـ یتـأث یلیمقطع تحصده شد که رشته و ید
از . ان نــداردینانــه دانشــجویکارآفريهــايزان توانمنــدیــم

دار یر معنـ یق در خصوص عـدم تـأث  یتحقيهاافتهی، یطرف
ج مطالعـات  یهـا بـا نتـا   ين توانمنـد یان بر ایمعدل دانشجو

بـه نظـر   . داردیز همخـوان یـ ن) 1393(و رادمهریلیاسماع
بـر سـنجش   یوس دانشـگاه دریابیرسد تمرکـز ارزشـ  یم
کـه  یهـا قـرار دارد، در حـال   یش دانش و آگاهیزان افزایم

يهـا تیـ ش قابلیزان افـزا یـ بـر م ینیکارآفريهايتوانمند
ش عمـق و  ین، توجه بـه افـزا  یبنابر ا. متمرکز استیمهارت

همزمـان بـا   ینیکـارآفر يکـاربرد -یگستره مباحث علمـ 
ر یکارناپـذ انیان ضـرورت یالت دانشـجو یسطح تحصيارتقا
یمانیو سـل يقات سعدیج تحقیافته با نتاین یالبته ا. است

ممکـن  . نـدارد ینا همخـوان یسـ یدر دانشگاه بوعل) 1391(
دانشـجو در  ینیاد شده مباحـث کـارآفر  یاست در دانشگاه 

در .باشـد یابیـ دانشـجو مـالك ارز  یت درسـ ین وضعییتع
ان مــورد یدانشــجو"یلیمقطــع تحصــ"و "جــنس"حــوزه 
بـان  دهیـ ج مطالعـات د یج پـژوهش بـا نتـا   یز نتـا یـ نمطالعه 
Allen(نداردیهمخوانیجهانینیکارآفر et al., 2007( . به
یمقطع کـاردان در فقط ینیرسد ارائه درس کارآفرینظر م
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د در یـ در آن مقطع نگذرانده باشـد با ییالبته اگر دانشجو(
و از نپــرداختن بــه مباحــث ) بگذرانــدیمقطــع کارشناســ

ن یــل ایــدل،یدوره کارشناســیدر مــواد درســینیکــارآفر
ان یدانشـجو "جـنس "بـر عکـس، در حـوزه    . موضوع باشد

بـان  دهیـ ج مطالعات دیج پژوهش با نتایز نتایمورد مطالعه ن
Allen(داردیهمخوانیجهانینیکارآفر et al., 2007( . به
شده رفتهین که غالب زنان پذیرسد که با توجه به اینظر م

باشند ین مینششهريکاربرد-یعلمیوزش عالدر مراکز آم
نـدارد، و  يبا بخش کشـاورز یخاصییو سابقه کار و آشنا

متـوازن نبـوده و فرصـت    يبه عالوه بازارکار بخش کشاورز
يازهیـ جـه انگ یزنان وجود ندارد، در نتيبرایمناسبیشغل
يو ارتقـا يکشـاورز يهـا مناسـب مهـارت  يریادگیيبرا

. سه با مردان ندارنـد ینانه خود در مقایفرکارآيهايتوانمند
يو اجـرا يزیـ ررسد که ضعف برنامـه ی، به نظر میاز طرف

در یو مقـررات آموزشـ  ینیکـارآفر یح برنامـه درسـ  یصح
از مقـاطع  یکـ یخصوص گذرانـدن درس مـذکور فقـط در    

یط فعلــی، موجــب شــده در شــرایا کارشناســیــیکــاردان
ــ  ــتالف معن ــيداریاخ ــدیب ــاين توانمن ــه یکارآفريه نان

ین کسـان ین بـ یو همچنیو کارشناسیان کاردانیدانشجو
اند، که نگذراندهیاند و کسانرا گذراندهینیکه درس کارآفر

ــد ــودی ــ. ده نش ــوع یاز طرف ــد"، ن ــع درآم ــتالف "منب اخ
ان یدانشـجو ینیکارآفريهايزان توانمندیدر ميداریمعن

ن یمدرآمـد و تـأ  یمنبـع اصـل  یجاد کرده است و کسـان یا
ــدگ ــارج زن ــیمخ ــان م ــند، از قابلی، خودش ــباش ــاتی يه

ت یـ جه نشـانگر اهم ین نتیا. برخوردارنديباالترینیکارآفر
آنـان و از  یان، خوداشـتغال یدانشجویتوجه به استقالل مال

يت محتـوا یـ فیکيق بـه ارتقـا  یـ ضرورت توجه عمیطرف
ــ ــدریآموزش ــارآفریو روش ت ــتینیس درس ک ــا. اس ن ی

درس يرتبط بـا ضـعف منـابع و محتـوا    موضوع احتماالً مـ 
يهـا افتـه ی. باشـد یدر مرکـز مـورد مطالعـه مـ    ینیکارآفر

و نقـش  یر تجربه شـغل یق حاضر در خصوص عدم تأثیتحق
ق اســـتاتزر و همکـــارانیـــج تحقیســـابقه کـــار بـــا نتـــا

(Stuetzer et al.,2013)ن موضــوع یــا. نــداردیهمخــوان
شـاغل در  ان یاحتماالً بـه خـاطر درصـد محـدود دانشـجو     

بـا توجـه بـه    . باشـد یرشـاغل مـ  یان غیسه با دانشـجو یمقا
يهـا و شـرکت در دوره ینیر سابقه کـارآفر یتأثيداریمعن

افته بـا  ین ینانه ایکارآفريهايزان توانمندیبر مینیکارآفر
Dimitratos(تراتـوس و همکـاران  یمیقات دیج تحقینتا et

al., 2014 ( يریدگایـ و ير سـوابق نـوآور  یدر خصوص تـأث
نــان و ینانــه کارآفریکارآفريهــايرفتارهــا و توانمنــديرو
شتر یدر خصوص ب) 1385(و همکارانيق بدریج تحقینتا

شـتر بـه   یکه بیانینانه دانشجویکارآفريهايبودن توانمند
. داردیانـد، همخـوان  دانشگاه مراجعه کردهینیمرکز کارآفر

ابق ســويان دارایرش دانشــجوین، توجــه بــه پــذیــبنــابر ا
ورود بـه مؤسســات  يت بــرایـ و خالقي، نــوآورینیکـارآفر 

. برخـوردار اسـت  یت قابل توجهیاز اهميآموزش کشاورز
ــمتغ ــدن دوره«ر ی ــاگذران ــارآفريه ــن» ینیک ــتالف ی ز اخ
ان ینانه دانشجویکارآفريهايزان توانمندیدر ميداریمعن

ــردیا ــاد کـ ــا. جـ ــایـ ــا ین نتـ ــهیج بـ ــاافتـ ــاقريهـ يبـ
);(Bagheri et al.,2011ــیآ ــیبـ ــارانیسـ وگلو و همکـ

(Ibicioglu et al., 2008)1393(و رادمهـر یلیو اسماع(
فـوق  يهـا تیشود فعالیه مین، توصیبنابرا. داردیهمخوان

توسـعه  يکشـاورز یدر مراکز آموزش عالینیبرنامه کارآفر
.ابدی

يدارین اختالف معنیوالدینیگر، سابقه کارآفریاز جانب د
جاد کرده یان اینانه دانشجویکارآفريهايزان توانمندیمدر 

نـگ و  یمطالعـات ران ج یبـا نتـا  يافته تا حـدود ین یا. است
Ronning(همکاران et al.,2007 (ن یـ را ایز. داردیهمخوان
يبـر رفتارهـا  یز نشان داد کـه عوامـل اجتمـاع   یمطالعه ن

ن یاصـوال کـارآفر  .مـؤثر اسـت  یو گروهينانه فردیکارآفر
ن بـر رفتـار و   یرات فـراوان والـد  یل تـأث ین به دلیدن والدبو
ینیکـارآفر يهـا يتوانمنـد ينش فرزندان، موجب ارتقایب
ــیا ــابرا. شــودیشــان م ــارآفریبن ینین، توســعه آمــوزش ک

صالح در سطح کـالن موجـب   یمراجع ذيها از سوخانواده
ــزا ــارآفریاف ــادر بخــشینیش ک ــف اقتصــاديه -يمختل

ــاع ــه مــ یاجتم ــردیجامع ــب د.دگ ــل  یاز جان ــر، مح گ
در يداریاخـتالف معنـ  ) بـودن ییو روستايشهر(سکونت

جـاد کـرده   یان اینانه دانشـجو یکارآفريهايزان توانمندیم
ر یتـأث "محل تولـد "ج نشان داد که یکه نتایدر حال. است
ياریرسد بسـ یبه نظر م. زان فوق نداشتیدر ميداریمعن

ل عـدم  یـ ستا، به دلمتولد روین، ولیان شهرنشیاز دانشجو
از يکشـاورز یشـغل يهـا از تجـارب و مهـارت  يمندبهره
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برخوردارند و افراد که در ینیینانه پایکارآفريهايتوانمند
ـ ا. برخوردارنديباالتريروستا سکونت دارند از توانمند ن ی

Gruel(گـرول و همکـاران  ق یـ ج تحقیج با نتـا ینتا et al.,

در یرسـد کـه زنــدگ  یبـه نظـر مـ   . داردیهمخـوان )2010
ان را از یهــا، دانشــجوتیمحــدودیروســتا بــه خــاطر برخــ

البتـه  . دهـد یقرار ميت و نوآوریدر معرض خالقینوجوان
يبـه کمبودهـا  یط روسـتا و بـه نـوع   ین موضوع به شرایا

. گرددیبر میطیمح
ل یـ ق به شـرح ذ یج تحقیبا توجه به نتایانیپايشنهادهایپ
:باشدیم
نانــه یکارآفريهــاياط ضــعف توانمنــدبــا توجــه بــه نقــ-

شـده  د نظر یتجدینیدرس کارآفريان، در محتوایدانشجو
يزیـ رت برنامـه یـ در اولو”تیصـالح “و مباحث مربوط به 

قـرار  یر دروس تخصصـ یو سـا ینیدرس کـارآفر یوزشـ آم
.ردیگ

ــودن توانمنــد - ــاالتر ب ــه ب ــا توجــه ب ــه یکارآفريهــايب نان
نه کسب یدر زميشتریبیشآموزيهاکه دورهیانیدانشجو

يداریان و معنـ یر دانشـجو یاند نسبت به ساو کار گذرانده
فوق برنامه یآموزشيهاشود دورهیشنهاد مین تفاوت، پیا

دا یـ پیفیو کینه موضوعات کسب و کار توسعه کمیدر زم
کســب و کــار ياز واحــدهايشــتریبيدهایــنمــوده و بازد

.و اجرا شوديزیران برنامهیدانشجوينان برایکارآفر
يهـا و شـرکت در دوره ینیداشتن سابقه کـارآفر «ار یمع-

ر در یـ جـذب فراگ يبـرا » تیـ و خالقيکسب و کار، نوآور
زان یرمورد توجه برنامهيکشاورزيکاربرد-یعلميهادوره

.ردیکشور قرار گيکشاورزیآموزش عال
نشیـ ن بر رفتار و بین بودن والدیبا توجه به نقش کارآفر-

اسـت توسـعه   يضـرور ینانه فرزنـدان، از نگـاه ملـ   یکارآفر
صـالح  يمراجـع ذ يهـا از سـو  خـانواده ینیآموزش کارآفر

.ردیت قرار گیمورد عنا

منابع
، ینیکارآفریکنفرانس مل.کارآفرینیدرGEMهايارائه مدلی مفهومی از شاخص). 1391.(صاسبوئی،و خلیلی. ع. آقاجانی، ح

.، مازندران1-20ص.انیبندانشيهات کسب و کاریریمد
. کـار و جامعـه  ی، فرهنگـ ی، علمي، اقتصادیماهنامه اجتماع. ینیکارآفريهاآموزش مهارت). 1387. (، عیو زارع. ، سیمیابراه

.http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327183447-3065-287.pdf.مهر ماه100شماره 
مـورد  : ان دختـر یدانشـجو ینیکـارآفر يهـا يش توانمنـد یدرافـزا ینقش آمـوزش دانشـگاه  ). 1393.(و رادمهر، م. ، آیلیاسماع

، ص رانیـ ایعـ یو منـابع طب يج و آموزش کشاورزین کنگره علوم ترویپنجم. نایسیدانشگاه بوعليدانشکده کشاورز
.، زنجان272

آموختگان دانشـگاه  دانشینیعوامل مؤثر بر کارآفریبرررس). 1389. (، عيعتمداریو شر. ، عي، نادر. ، مینراقفی، س.ان، میاوالد
علـوم  یدوره کارشناسـ یمناسـب برنامـه درسـ   ين شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگـو یران کارآفریتهران و مد

. ، تهران2، شماره 5، سال یتیتازه در علوم تربيهاشهیفصلنامه اند. یآموزشيزیرت و برنامهیریش مدیگرایتیترب
. يکـاربرد -یآموختگـان دانشـگاه جـامع علمـ    ت اشتغال دانـش یوضعیابیارز). 1389.(، عیو قربان. عمران، ای، صالح.، صيزدیا

.، تهران1-24، ص 2، شماره 3، سال رانیایفصلنامه آموزش عال
هـاي مهـارت دردانشگاهکارآفرینانههايپشتیبانیتأثیر). 1391(.محمدي، سصیو.پورسعید، ب،.زرافشانی، ك،.بارانی، ش

ن کنگـره علـوم   یچهـارم . ساختاريمعادالتسازيمدلکاربرد:دانشجویانهاي کارآفرینانهگرایشوهانگرشعمومی،
.کرجران،یایعیو منابع طبيج و آموزش کشاورزیترو

فصـلنامه  . هاي کارآفرینی دانشجویان دانشـگاه اصـفهان  بررسی قابلیت). 1385.(، و جعفري، ا.م. ، عابدي.ج. م. ، لیاقتدار.ابدري،
.، تهران2، شماره12، سال پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی

ش مرکز آمـوزش  یورش گاو و گاومت رشته پریفیکیدرونیابیارز). 1385.(، ريو محمد. زاده، آی، قل.ر.، میمی؛ مستق.پورجم، م
.، تهران33-47، ص 2، شماره يت آموزش کشاورزیریفصلنامه پژوهش مد. اصفهانيجهادکشاورز

...هاينانهيهاي
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جامعه، فرهنگ و ، ینیکنفرانس کارآفر. يکشاورزیو کاربرد آن در آموزش عالینیآموزش و توسعه کارآفر). 1388.(، ريآبادتاج
.رودهنواحد رودهن، یدانشگاه آزاد اسالم

–یعلمـ یدر نظـام آمـوزش عـال   ینیموانع توسعه آموزش کارآفریبررس). 1389.(، عیو مخبر دزفول. د. ، سیمیررحیمیحاج
.رازیش، ینیو کارآفريت، نوآوریریمدساالنهن کنفرانس یاول.يکشاورزيکاربرد

ارسال شـده بـه   . يوزارت جهادکشاورز)ره(ینیامام خمیمرکز آموزش عالیگزارش کارشناس).1392.(د. ، سیمیررحیمیحاج
.، کرجيجهادکشاورزيکاربرد-یعلمیمؤسسه آموزش عال

یش ملـ یهمـا . ینیت آموزش در کارآفریها و نقش و اهمدگاهیم و دیر تحول مفاهیس).1385. (پور بيو خسرو. م.، سینیحس
.ت مدرس، تهرانی، دانشگاه تربيآموزش کشاورز

اسـتان  يکشـاورز يهـا ان دانشـکده یدانشجوینیرگذار بر کارآفریعوامل تأث). 1388.(ر.مانپور، میو سل. ج.، سینیاله حس، فرج.م. ، سینیحس
.رازی، ش105-111، ص 2، شماره5، جلد يج و آموزش کشاورزیمجله علوم ترو. تهران

شناسـایی و تحلیـل مولفـه هـاي آموزشـی مـؤثر بـر        ).1386.(موحدمحمـدي ح و . م.س،حسینی، .ایروانی ه، .ب، خسروي پور
ژه یـ و، رانیـ ايجلـه علـوم کشـاورز   م. توانمندي کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردي کشـاورزي 

.، کرج207-217، ص 38-2شماره ،اقتصاد و توسعه کشاورزي
گرگـان بـا   یمید کریشهيدر مجتمع آموزش جهادکشاورزیعوامل آموزشییشناسا). 1390.(ر.مانپور، میو سل. پور، بيخسرو

، 89-100، ص 1، شـماره 7، جلـد  يورزج و آمـوزش کشـا  یمجله علوم تـرو . انینانه دانشجویکارآفريد بر توانمندیتأک
. رازیش

: از نظـر اشـتغال  يکشـاورز يکـاربرد -یعلمـ ینظام آمـوزش عـال  ینقد و بررس). 1385.(، ايآبادضیفییرزایو م. نژاد، غيخو
، ص 1، شـماره 2، جلـد  يج و آموزش کشاورزیمجله علوم ترو. خراسانيمجتمع آموزش جهادکشاورزيمطالعه مورد

.رازی، ش96-85
بخـش  يدر اشتغال و توسـعه اقتصـاد  يکاربرد-یعلميهاآموزشیاثربخش). 1384.(ح.، مییایو ض. ر. ، سي، غضنفر.دادار، م

.، تهرانيکاربرد-یعلميهاآموزشین کنگره ملیسوم. استان اصفهاني، مطالعه موردیعلوم دام
دانشـجویان کارآفرینانـه نگـرش مقایسـه وبررسـی . )1391.(هواسـی، ع و.، چیـذري، م .ع، عباسـی، .مکوشـککی، رحمانیـان 

و منـابع  يج و آموزش کشاورزین کنگره علوم ترویچهارم. ایالمواحدآزادوشیرازهايدانشگاههاي کشاورزيدانشکده
.کرجران،یایعیطب

يمطالعه مـورد : ینیکارآفربهيان دختر رشته کشاورزیل دانشجویعوامل مؤثر بر تمایبررس). 1390.(پور، انیو حس. ، مییرضا
.، تهران185-207، ص 1، شماره 4، سال رانیایفصلنامه آموزش عال. استان مازندران

مجلـه علـوم   . همـدان -نایسـ یدانشگاه بوعليان دانشکده کشاورزیدانشجوینیت کارآفریظرف). 1391.(، عیمانیو سل. ، حيسعد
. رازی، ش105-118، ص2، شماره 8، جلديج و آموزش کشاورزیترو

؛ کـاربرد  يکشـاورز ینـد آمـوزش در نظـام آمـوزش عـال     یبهبود مستمر فرا). 1387.(مقدم، كییو رضا. ، برادران، م.، حيسماو
. رازی، ش27-42، ص2، شماره 4، جلديج و آموزش کشاورزیمجله علوم ترو. ریت فراگیریمد

.آموزش و پرورش، تهرانانتشارات مدرسه، وزارت. ت در آموزشیمرجع خالق). 1392.(با، حیشک
کشـاورزي اسـتان  هـاي آموزشـکده دانشجویانکارآفرینیهايقابلیتبررسی).1391.(ك. ، ادرویش،.م. حسینی، س،.فهام، ا

.کرجران،یایعیو منابع طبيج و آموزش کشاورزین کنگره علوم ترویچهارم. کارآفرینینیتبرآنتأثیروتهران
يدانشکده کشاورزيان، مطالعه موردیدانشجوینیه کارآفریل عوامل مؤثر بر روحیه و تحلیتجز). 1390.(، عيو اسد. ، جیقاسم

.، کرج13-22، ص 24، شماره يقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله تحق. دانشگاه تهرانیعیو منابع طب
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ت یسـا .GEMران بـر اسـاس مـدل    یـ نانـه در ا یکارآفريهـا تیـ فعالیابیانه ارزین گزارش سالیپنجم). GEM«)1392گزارش «
.http://www.gemiran.irران، یدر اینیکارآفریبان جهاندهید

ــار ا " ــز آم ــمرک ــچک).1391("رانی ــای ــارگ یده نت ــرح آم ــنيریج ط ــال  يروی ــار در س /http://library.sci.org.ir. 1390ک
.DIGLIB/getfile.aspx?fileid=1999

یسـازمان نظـام مهندسـ   یو حقـوق یقـ یحقيآمار اعضـا ). 1393("یتخصصيهااشتغال و توسعه تشکليزیرمعاونت برنامه"
.ران، تهرانیایعیو منابع طبيکشاورزیسازمان نظام مهندس.رانیایعیو منابع طبيکشاورز

رسـالۀ دکتـري در رشـتۀ مـدیریت     . اي غیردولتـی هـ طراحی و تبیین مدل کارآفرینی سازمانی براي سازمان). 1381.(مقیمی، م
.، تهرانت دانشگاه تهرانیریدانشکده مد

موسسـه  بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشته علوم آزمایشـگاهی دامپزشـکی  ). 1385. (مقامی، سو قائم. میرزاخانی، ا
.ت مدرس تهرانیشگاه ترب، دانيش آموزش کشاورزیهما. کاربردي وزارت جهاد کشاورزي-آموزش عالی علمی 

ان یـ هنرجوینیه کـارآفر یـ زان روحیـ سـنجش م ). 1390.(و شـمس، ع . ، حي، موحدمحمـد .، رضوانفر، ا.فرد، زهوشمندان مقدم
.رازی، ش105-114، ص 2، شماره7، جلد يج و آموزش کشاورزیمجله علوم ترو. استان زنجانيکشاورزيهاهنرستان
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Abstract
Continuous assessment and development of student’s entrepreneurial capabilities and planning is
essential for maintaining the effectiveness of Imam Khomeini Higher Education Center (IHEC). Lack
of recognition the student’s entrepreneurial abilities was the main issue in the country’s agricultural
scientific-applied higher education centers. On the basis, the main objective of this research was
determined the capabilities evaluation in the IHEC. The statistical population were students of IHEC
that attending in 2012-2013 academic year (N=1595). The sample size was determined by Cochran's
formula (n=195). Validity and reliability of the research instrument were carried out. The research
method was survey. The results showed that the average of student's entrepreneurial competence was
moderate (3.31 from 5). On the other hand, variables of field of study, level of education, gender,
marital status, place of birth, employment status, agricultural experiences, passing entrepreneurial
lesson, time of starting study, and average of lessons passed, have not created significant differences on
entrepreneurial competence of students. However, place of resident (urban or rural), entrepreneurial
experience, attendance at entrepreneurial courses, and entrepreneurial experience of parents have made
a significant difference in entrepreneurial competence of students. At the end, it should be
recommended that more emphasis should be placed on topics concerning "communication" and
"business base" components in reviewing the content of entrepreneurship course. Also, agricultural
scientific-applied higher education' planners should pay attentions on both qualitative and quantitative
in extra- curricular courses of educations such as business and increasing the students' visits of
entrepreneurs business units seriously.

Keywords: Entrepreneurship, Agricultural Sciences Students, Entrepreneurial Competencies,
Scientific-Applied Courses.
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