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دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردي ههاي کارآفرینانبررسی توانمندي
کشاورزي و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه، استان فارس)

1و عنایت عباسی*مهدي رحمانیان کوشککی، محمد چیذري

)27/11/93؛ پذیرش:11/7/90(دریافت:

چکیده
ا هاي شغلی دانش آموختگان کشاورزي در نظر گرفته شود. این پژوهش براي ایجاد فرصتتواند به عنوان یک استراتژي بکارآفرینی، می

دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي استان فارس و عوامل مؤثر بر آن طراحی گردیده است. از هدف بررسی توانمندي کارآفرینانه
ها از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده، که به روش ز لحاظ کنترل متغیرحاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي و اهمطالعرو،این

نفر از دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي استان فارس 1018هپیمایشی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه در بردارند
نفر از طریق روش 178ول کوکران، تعداد بودند که بر اساس فرم1388-90آباد کمین و مرودشت) در سال تحصیلی (شیراز، جهرم، علی

امه بود. روایی صوري پرسشنامه با نظر تعدادي نآوري اطالعات، پرسشتصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی جمعهبندي شدگیري طبقهنمونه
ي کرونباخ استفاده شد که هاي مختلف از ضرایب آلفااز اساتید ترویج و آموزش کشاورزي تأیید گردید و براي تعیین میزان پایایی بخش

ها، نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهره برده شد. بSPSS17ها از نرم افزار برآورد گردید. براي تحلیل داده71/0مقدار آن باالتر از 
کارآفرینی نشان داد. هدانشجویان با متغیرهاي عوامل آموزشی، سازمانی و روحیههاي کارآفرینانداري را بین توانمندارتباط مثبت و معنی

ترین کارآفرینی به ترتیب به عنوان مهمههاي عوامل آموزشی، سازمانی و روحینتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر
شاورزي را دانشجویان در مراکز علمی ـ کاربردي کههاي کارآفریناندرصد از تغییرات متغیر توانمند7/35عوامل تأثیرگذار، در مجموع 

دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي در استان فارس، هاند. در انتهاي مقاله نیز به منظور افزایش توانمندي کارآفرینانتبیین کرده
پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

ارس.هاي کارآفرینانه، مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي، استان فکارآفرینی، توانمندهاي کلیدي:واژه

ریزي روستایی واحد علوم و تحقیقات تهران، استاد و استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه،به ترتیب-1
، ایران.دانشگاه تربیت مدرس، تهران

mchizari@modares.ac.ir:یمسئول مکاتبات، پست الکترونیک-*
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مقدمه
هـاي  شتاب جهان امروز، شـرایط و چـالش  هاي پردگرگونی

روي آمـوزش عـالی قـرار داده اسـت. شـواهد      نوینی را فـرا 
زیادي بیانگر آن است که بیکاري دانش آموختگان آموزش 

باشـد  عالی، در بسـیاري از کشـورها در حـال افـزایش مـی     
)Annie,2006&Hamali  ــش ــعیت دانــ ــی وضــ ). بررســ

ــ ــین   آموختگ ــاله، ب ــار س ــک دورة چه ــران طــی ی ان در ای
مؤید آن است که هر سـاله بـین   1388تا 1384هاي سال
هـا نزدیـک بـه    هزار نفر (در مجموع ایـن سـال  120تا 36

ــا 220 ــاورزي از   460ت ــه کش ــش آموخت ــر) دان ــزار نف ه
اند که بخـش  هاي دولتی و آزاد فارغ التحصیل شدهدانشگاه

کشـاورزي  بیکارند یا در بخش غیـر اي از این تعداد یا عمده
). از 1392به کار اشـتغال دارنـد (موحـدي و چرختابیـان،     

سوي دیگر، طی سالیان اخیر برون دادهـاي نظـام آمـوزش    
عالی کشاورزي در ایران یعنی دانش آموختگـان، بـه دلیـل    

ــاییعــدم کســب مهــارت هــاي الزم در جــذب و هــا و توان
تند (شهبازي و علی استخدام در بازار کار دچار مشکل هس

). بنابراین با توجه به موارد فوق الـذکر، نظـام   1385بیگی، 
هاي درسی آن طوري بایـد  آموزش عالی کشاورزي و برنامه

ــري    ــان دیگ ــر زم ــیش از ه ــه ب ــد ک ــدوین و اجــرا گردن ت
هـاي دانشـجویان را در جهـت بـر طـرف کـردن       توانمندي

ه سـوق  نیازهاي واقعی جامعه و بازار کـار در حـال و آینـد   
هایی که در دنیـا در خصـوص بهبـود    دهند. از جمله راهکار

شـود،  وضعیت اشتغال دانش آموختگان به کار گرفتـه مـی  
هـا و  تأکید بر کارآفرینی و خود اشـتغالی از طریـق برنامـه   
تـرین  دروس دانشگاهی است. به بیان دیگر، یکـی از اصـلی  

بله بـا  هاي اخیر جهت مقاهایی که در سالالزامات و راهکار
هـاي آموزشـی از   مسائل یاد شده و بـه ویـژه تقویـت نظـام    

جمله آمـوزش عـالی کشـاورزي از سـوي شـمار زیـادي از       
نظران مورد توجه جـدي قـرار گرفتـه    دانشمندان و صاحب

است، توسعه کـارآفرینی در مراکـز آموزشـی و دانشـگاهی     
;Cheung, 2008باشد (می Blenker et al., 2008  .(

هـا ماننـد   مقوله کارآفرینی به برخـی پیامـد  توجه جدي به 
وري و افزایش هاي شغلی، رقابت، بهبود بهرهافزایش فرصت

سـطح رفـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادي منجـر خواهـد گردیـد         
)Onstenk, 2003    لذا، ارائه تعریـف جدیـدي از اشـتغال و .(

هـاي معضـل   حـل گذر از کاریابی به کارآفرینی یکـی از راه 
یالن کشاورزي بوده و این موضوع براي بیکاري فارغ التحص

ــدون    ــراد ب ــا اف ــه در مقایســه ب دانشــجویان دانشــگاهی ک
تحصیالت دانشگاهی بیشتر به دنبال خود اشتغالی هسـتند  

)Zampetakis et al., 2009  بسیار اهمیت دارد؛ به نحـوي (
هـا  هایی که دانشگاهکه آموزش کارآفرینی به دلیل مشخصه

نسـانی در قالـب دانشـجو و اعضـاي     از نظر داشتن سرمایۀ ا
تـرین  تـرین و گسـترده  هیئت علمی دارند، به یکی از مهـم 

هاي مختلـف دنیـا تبـدیل    هاي دانشگاهی در کشورفعالیت
).1387شده است (طالبی و زارع یکتا، 

) در چشم انداز آمـوزش عـالی   UNESCO, 2004یونسکو (
ان هـاي جدیـد را بـه عنـو    براي قرن بیست و یکم، دانشگاه
هاي کارآفرینی دانشـجویان،  یک مکان که در آن توانمندي

یابـد،  توسعه مـی ،جهت تبدیل شدن به ایجاد کنندگان کار
Aziziتوصیف کرده است ( et al., 2010  هر چند تجـارب .(

دهد که به رغم توجه به کارآفرینی به دست آمده نشان می
و ها همواره بـا مشـکالت جـدي    ها، این آموزشدر دانشگاه

اي مواجه بـوده و نتوانسـته انگیـزه الزم را بـراي راه     عدیده
اندازي کسب و کارهـاي کارآفرینانـه در دانـش آموختگـان     

). در ایـن زمینـه،   1390ایجاد نمایند (رستمی و همکاران، 
) بر این بـاور اسـت کـه جـاي     Movahedi, 2009موحدي (

ر ها و دروسی که دانشجو را بـراي کـار در بـازا   چنین برنامه
کند در ایران خالی یا بسـیار کمرنـگ اسـت. ایـن     آماده می

مسأله در آموزش عـالی کشـاورزي از وضـعیت بـه مراتـب      
ــعه    ــوزش و توس ــع، آم ــوده و در واق ــوردار ب ــادتري برخ ح
کــارآفرینی میــان دانشــجویان و دانــش آموختگــان بخــش 
کشاورزي، یکی از مشکالت اساسی و عمده آمـوزش عـالی   

).1386رود (حسینی و عزیزي، کشاورزي به شمار می
هاي اخیر نشان داده سیر تکاملی آموزش عالی در دهه

هاي عملی به جاي تکیه بر است که توجه جدي به آموزش
تواند به عنوان گامی نوین در جهت علوم نظري، می

کاربردي کردن دانش روز دنیا باشد. به بیان دیگر، امروزه 
ش یا پیشرفت ذهنی رسالت آموزش عالی تنها انتقال دان

هایی بایستی در دستور کار نیست، بلکه آن نوع آموزش
پذیري را در دانشجویان داشته قرار گیرد که توانایی اشتغال

باشد. با چنین شرایطی، اهمیت و نقش مراکز 
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شود. علمی ـ کاربردي کشاورزي بیش از پیش نمایان می
پرورش فارغ این مراکز با هدف کاربردي کردن دانش و

التحصیالنی که به صورت تخصصی بتوانند پا به عرصه کار 
و میدان عملی کشاورزي بگذارند شکل گرفته (بخشی 

) و جهت نیل به اهداف 1388جهرمی و شهیدي زندي، 
درصد 50درصد کار عملی و 50فوق، با مبناي ارائه 

مباحث نظري، استفاده از تکنولوژي آموزشی و با اجراي 
هاي کشاورزي اقدام خش آموزشی جهت تعیین دورهنیاز ب

نژاد، ریزي و پذیرش دانشجو کرده است (کریمیبه برنامه
). از این رو، با توجه به رسالت نظام آموزش 1384

علمی ـ کاربردي که تربیت نیروي انسانی کارآمد، خالق و 
تواند در این راه به کارآفرین است؛ آموزش کارآفرینی می

یک پتانسیل بالقوه براي کمک به وضعیت اشتغال عنوان
دانش آموختگان در مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي 

Aziziنقش بسزایی ایفاء نماید ( et al., 2010 محققان .(
) Elder & druy, 2001مختلفی از جمله الدر و دراي (

هاي علمی ـ کاربردي جهت آماده معتقدند که آموزش
هاي اي اشتغال، بایستی به آموزشنمودن دانشجویان بر

هاي آموزشی خود توجه نمایند. بر این کارآفرینی در برنامه
ها براي انتقال جمعیت فارغ اساس، یکی از مؤثرترین شیوه

التحصیل به بازار کار، آموزش کارآفرینی در سطح آموزش 
اي که بر اساس گزارش کمیسیون باشد. به گونهعالی می
هاي ) در سالEuropean Commission, 2002اروپایی (

اخیر توجه به کارآفرینی در اروپا، آمریکا و بسیاري از 
کشورهاي دیگر شکوفایی زیادي پیدا نموده و به نظر 

رسد که بر آموزش کارآفرینی که نقش مهمی در می
هاي ها و مهارت)، تواناییMcVie, 2001ها (توسعه نگرش

,Leitch & Harrisonکسب و کار ( کند، ) ایفا می2001
اتفاق نظر عمومی وجود داشته باشد.

هاي کارآفرینانـه در افـراد، از جملـه خصوصـیات     توانمندي
توان از طریق آموزش در دانشـگاه،  اکتسابی هستند که می

ها را توسعه داد. در واقع، توانمندي کارآفرینانـه عبـارت   آن
صـی،  هاي تخصها و شایستگیاي از مهارتاست از مجموعه

فنی، تکنیکی و مهارت کسب و کار که دانشجو بـه منظـور   
ــت  ــایی از فرص ــره شناس ــود آور و به ــاي س ــن ه وري از ای

ها به شکل راه اندازي یک کسـب و کـار در جامعـه،    فرصت

) 1382ها مجهـز باشـند. از دیـدگاه علـوي (    بایستی به آن
هـا و  ها به مواردي همچون ایجـاد دوره توجه جدي دانشگاه

اي آمـوزش کـارآفرینی بـراي دانشـجویان، تغییـر      هـ رشته
ــدریس و محتــواي آمــوزشاساســی در روش هــاي هــاي ت

هـاي  ها بـا ضـرورت  دانشگاهی در راستاي همسو کردن آن
کارآفرینی و توسعه توانمنـدي کارآفرینانـه دانشـجویان، از    

هـاي درسـی آمـوزش    ترین اولویت کاري برنامـه جمله مهم
ال، نگاهی به ادبیات مـرتبط بـا   عالی ایران است. در عین ح

توانمندي کارآفرینانه دانشـجویان، حـاکی از آن اسـت کـه     
عوامل مختلفی از قبیـل عوامـل فـردي، عوامـل آموزشـی،      

ــر میــزان اجتمــاعی ـ فرهنگــی و ســازمانی مــی   تواننــد ب
هاي کارآفرینانه دانشجویان در ایـن نـوع از نظـام    توانمندي

آموزش عالی مؤثر واقع گردند.
دارد ) طی مطالعه خود اظهار میBoyatzis, 1983اتزیز (بی

ها و هاي کارآفرینانه در بردارنده ویژگیکه توانمندي
باشد که یک فرد را در نشان دادن هاي مشخصی میمهارت

رفتار کارآفرینانه مناسب از خود، توانمند نشان دهد. این 
ي ها، راه اندازرفتار کارآفرینانه، شامل شناسایی فرصت

-Rezaeiکسب و کار و در نهایت بقاي کسب و کار است (

Zadeh et al., 2011) در 1385). اسکندري و همکاران (
پژوهشی به بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد کارآفرینانه 
دانش آموختگان کشاورزي پرداخته و به این نتیجه 
رسیدند که آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی تنها در 

هاي تخصصی تأثیر داشته و نقش چندانی در کسب مهارت
هاي مورد نیاز دانش آموختگان ایران، از کسب سایر مهارت

هاي کارآفرینانه هاي کسب و کار و مهارتجمله مهارت
نداشته است. بر اساس نتایج تحقیق حسینی و همکاران 

هاي تدریس خالق در ) عواملی از قبیل روش1388(
هاي وق برنامۀ مرتبط با مهارتهاي فها، آموزشدانشگاه

شغلی، محتواي مناسب دروس دانشگاهی، توان و 
ریزي هاي عملی در زمینه موضوع درسی، برنامهمهارت

منطبق با شرایط و عالیق دانشجویان و فضاي مناسب 
رقابتی در دانشگاه به عنوان عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی 

پور و وياند. طی مطالعه دیگري، خسرشناخته شده
هاي آموزشی، محتواي ) هفت عامل روش1388همکاران (

هاي آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردي، مهارت
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هاي دانشجویان و عوامل محیطی را به آموزشگران، ویژگی
ترین عوامل مؤثر بر توانمندي کارآفرینانه دانش عنوان مهم

اند. هآموختگان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي ذکر کرد
,Howard، هوارد (روحیه کارآفرینیدر زمینه مرتبط با 

طلبی، استقالل(روحیه کارآفرینی) در پژوهشی تأثیر 2004
پذیري، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به ریسک

آموزان نفر از دانش450نفس و خالقیت) را بر کارآفرینی 
رابطه مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که 

ها ها و توانایی کارآفرینی آنمستقیمی بین این ویژگی
) در پژوهش خود به Rasheed,2000وجود دارد. رشید (

هاي خاص دهد، افرادي که آموزشطور مستند نشان می
هاي اند نمرات بسیار باالیی در شاخصکارآفرینی را دیده

انگیزة پیشرفت، کنترل درونی، عزت نفس و و نوآوري 
باشند. بدري و همکاران هاي کارآفرینانه)دارا میگی(ویژ

هاي اي دیگر به بررسی قابلیت) در مطالعه1385(
طلبی، کنترل درونی، انگیزة پیشرفت، کارآفرینی (استقالل

هاي دانشگاهی در پذیري و خالقیت) و تأثیر آموزشریسک
دانشجویان دانشگاه اصفهان یکارآفرینیهاافزایش قابلیت

هاي کارآفرینی ند. نتایج نشان داد قابلیتپرداخت
طلبی، کنترل درونی، انگیزه دانشجویان در زمینه استقالل

پیشرفت و خالقیت باالتر از حد میانگین بوده است؛ اما 
تر بود. پذیري از متوسط نمره معیار پاییننمره ریسک

هاي دانشگاهی در پرورش روحیه ، آموزشهمچنین
یان مؤثر نبوده است.کارآفرینی در دانشجو

ها عامل مهم دیگري که در حرکت دانشجویان و دانشگاه
به سمت کارآفرین شدن نقش دارد، توجه به عوامل 

اي که در تحقیقات اخیر بر اهمیت آموزشی است. به گونه
هاي آموزشی که با هدف پرورش بخشی برنامهو اثر

,Andersonگردد، تأکید شده است (کارآفرینی برگزار می

2001&Jackدهد که نگرش ). نتایج تحقیقات نشان می
دانشجویان در خصوص ذاتی یا اکتسابی بودن کارآفرینی 

هاي آموزشی به نحو مطلوب به سمت پس از گذراندن دوره
کند. اسکون و یلدریم اکتسابی بودن کارآفرینی تغییر می

)Askun, 2011&Yildirumاي تحت عنوان ) در مطالعه
هاي اي مرتبط با آموزش کارآفرینی در دانشگاههدیدگاه"

هاي آموزشی در زمینه ، از جمله نیاز"دولتی ترکیه

اندازي و کارآفرینی را در مفاهیم مرتبط با کارآفرینی، راه
هاي عمومی، قوانین و مقررات مدیریت کسب و کار، مهارت

مرتبط با راه اندازي کسب و کار، انتخاب نوع کسب و کار، 
دانند. چمبرز زمان و مدیریت منابع انسانی میمدیریت

)Chambers, 2002ها، ) در مطالعه خود بازنگري در برنامه
هاي آموزشی براي محتواي درسی و برگزاري دوره

هاي مختلف آموزشی مراکز آموزش عالی را به منظور گروه
،دانشگاه سنتی به یک دانشگاه کارآفرینشدنتبدیل

رو، با توجه به ضرورت تعیین از اینضروري دانسته است. 
ءها) براي ارتقاهاي آموزشی افراد (تعیین دورهنیاز

هاي شان، استادان و سامانههاي کارآفرینانهتوانمندي
شان را به هاي آموزشیتوانند محتوا و روشآموزشی می

اي طراحی کنند که فرآیند یادگیري کارآفرینانه افراد گونه
) از دیگر 1391زاده و همکاران، رضاییرا بهبود بخشند (

عوامل مهم و مؤثر بر کارآفرینی در هر جامعه، نگاه به 
اي عوامل اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن است. رابطه

قوي بین فرهنگ مردم و تمایل به کارآفرینی وجود دارد و 
هایی که مشوق رفتار کارآفرینانه ها با تدوین سیاستدولت

فرهنگ کارآفرینانه را تقویت کنند توانند است، می
)Lordkipanidze et al.,2005هاي گوناگونی ). پژوهش

مؤید این مطلب بوده است که عوامل و شرایط 
گذارد. به کارآفرینی اثر میهاجتماعی ـ فرهنگی بر توسع

Decterعنوان نمونه، در پژوهش دکتر و همکاران ( et al.,

بین دانشگاه و کسب و کار و هاي فرهنگی ) تفاوت2007
گذاري بیشتر براي توسعه فناورري از نیاز به سرمایه

ترین موانع شناسایی شده در حوزه کارآفرینی است. مهم
هاي ) در تحقیقی پیرامون نقش نظام1383جهانگیري (

آموزش علمی ـ کاربردي در توسعه کارآفرینی، اظهار 
آموزش عالی به دارد که براي تغییرات الزم در مراکزمی

مواردي مثل تغییرات ساختاري، تغییر نظام و محتواي 
هاي آموزشی، تغییر فرهنگ اعضا در مراکز آموزش برنامه

عالی و ترویج فرهنگ کارآفرینی نیاز است. 
آخرین عامل تأثیرگذار بر میزان توانمندي کارآفرینانه 

باشد. مدیریت و ساختار یکدانشجویان، عامل سازمانی می
نظام آموزشی نقش مهم و انکار ناپذیري در رسیدن به 
تحقق اهداف آن سیستم آموزشی دارد. سازمانی، ساختار 
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کارآفرینانه دارد که قوانین و مقررات، شرح وظایف و میزان 
داراي بیشـترین  ،گیـري اختیارات محول شـده در تصـمیم  

پـذیري و در راسـتاي توانمندسـازي زیـر مجموعـه      انعطاف
باشد و ایـن اجـازه بـه کارکنـان داده شـود تـا بـا        سازمانی

هاي فردي و سازمانی ضـمن  استفاده از ابتکارات و خالقیت
ــراي بهبــود   در نظــر گــرفتن اهــداف شــغلی و ســازمانی ب
مأموریت واحد مربوطه تالش کنند (کردنـائیج و همکـاران،   

). از طرف دیگر، رفتار سازمانی اساتید یک دانشـگاه  1389
هـا در مـوارد مختلـف و بـه     مل تصمیمات آنکارآفرین، شا

هـا و  طور مثال در مورد نحوه همکاري با صنایع و سـازمان 
هـاي  یا به ثبت رسیدن نتایج تحقیقات و یا ایجـاد شـرکت  

,Clarkزایشی تأثیر مستقیمی در عمکـرد دانشـگاه دارد (  

) و به عبـارتی بـه تعامـل مسـتمر بـا محـیط اعـم از        1998
شود که این تعامـل  خاصی داده میجامعه و صنعت اهمیت 

انـداز مـدیران دانشـگاه دارد. در خصـوص     بستگی به چشم
ــی (  ــیم تحقیقــاتی علیمردان ) در 1387عامــل ســازمانی، ت

مطالعه خود به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه بـین عوامـل      
سـازمانی و کــارآفرینی در دانشــگاه شـهید بهشــتی رابطــه   

هـر چـه رسـمیت،    داري وجود دارد. بـه بیـان دیگـر،    معنی
تـر  قانون و مقررات و پیچیـدگی در سـطح سـازمان پـایین    

باشد، فعالیت کارآفرینانه در سازمان به مراتب بیشـتر و در  
نتیجه میزان توانمندي کارآفرینانه در دانشـجویان افـزایش   

یابـــد. در مطالعـــه دیگـــري لشـــکرآرا و همکـــاران  مـــی
)Lashgarara et al., 2011افتند کـه  ) به این نتیجه دست ی

ــین عوامــل ســازمانی، همبســتگی مثبــت و معنــی داري ب
هاي کارآفرینی در دانش آموزشی و قانونی با اثربخشی دوره

آموختگان علوم کشاورزي استان ایالم وجود دارد.
باشـد  ، آنچه حائز اهمیت مـی ذکر شدهبا توجه به مطالعات 

عــواملی اســت کــه در نظــام آمــوزش علمــی ـ کــاربردي    
ــد کشــاورزي م ــت توانمن ــه تقوی ــر ب ــه نج ــاي کارآفرینان ه

دانشجویان گـردد. بنـابراین مناسـب اسـت ضـمن بررسـی       
مجدد و دقیق نظام آموزش علمـی ـ کـاربردي کشـاورزي،     

هاي تأثیرگذار بر توانمنـدي کارآفرینانـه دانشـجویان    مؤلفه
مورد تحلیل قرار گیرد تا بـا شـناخت بیشـتر ایـن عوامـل،      

نظـام آمـوزش عـالی کشـاورزي     مسیر تحقق کارآفرینی در 
–علمـی  تر گردد و بدین سبب بتوان پلی بین مراکزهموار

از ایـن رو، بـا توجـه بـه     کاریردي و بازار کـاز ایجـاد نمـود.   
زایـی و نقـش کـارآفرینی در تربیـت     اهمیت مقوله اشتغال

ل اینجـا  ؤادانش آموختگان علمی ـ کاربردي کشاورزي، سـ  
ــه  ــه مؤلف ــذ ســت ک ــم و تأثیرگ ــاي مه ــدي ه ــر توانمن ار ب

کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟ همچنین از دیدگاه جامعـه  
هاي اثرگذار بیشترین تـأثیر را بـر   آماري، کدامیک از مؤلفه

توانمندي کارآفرینانه دانشجویان در مراکز آموزش علمـی ـ   
ــدف      ــا ه ــر ب ــۀ حاض ــد؟ مطالع ــاورزي دارن ــاربردي کش ک

بـر همـین   پاسخگویی به این سـوأالت انجـام شـده اسـت.     
هـاي مـرتبط بـا    اساس، مسیر مربوط بـه شناسـایی مؤلفـه   

و تعاریف مفهـومی متغیرهـا در   1پژوهش به صورت نگاره
گردد.ارائه می1جدول 

روش پژوهش
این مطالعه، به لحاظ هدف از نوع تحقیقـات کـاربردي و از   
لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی بوده که  

)انجام گرفته است. Survey Researchبه صورت پیمایشی (
هـاي  اي و روشدر این تحقیق از طریـق مطالعـۀ کتابخانـه   

میدانی، جمـع آوري اطالعـات جهـت تحقیـق مـورد نظـر       
صورت گرفت. جامعه آماري مـورد نظـر در ایـن تحقیـق را     
دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي استان فـارس   

ودشت) که در محـدودة  آباد کمین و مر(شیراز، جهرم، علی
کـارآفرینی را  يدرس سه واحد1388-90هاي زمانی سال

نفـر  1018دهنـد کـه در مجمـوع    اند، تشکیل میگذرانده
اند. حجم نمونه بر اساس فرمـول کـوکران، کـه تعـداد     بوده

دهد، به صـورت  ترین متغیر ارائه مینمونه را بر مبناي مهم
محاسبه گردید.1رابطۀ 

)    1رابطه (
s:اي کـه پـیش   تـرین متغیـر در جامعـه   انحراف معیار مهم

)؛80/0آزمون در آن صورت گرفته است (
n:هـاي تکمیـل شـده در پـیش آزمـون      نامـه تعداد پرسش
)؛30(
t: باشد.در نهایت حجم نمونه بر مبنـاي  می96/1مقدار آن

شود.به صورت زیر محاسبه می2رابطۀ 
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)      2رابطه (
S:  تـرین متغیـر جامعـۀ آمـاري مـورد      انحراف معیـار مهـم

)؛751/0مطالعه (
d ضریب اطمینان که مطابق نظر استاد راهنما و مشاور به :

کاهش داده شد (فاصله اطمینان بـا دقـت احتمـالی    10/0
باشد)؛می10/0-60/0مطلوب بین 

N:1018آماري مورد مطالعه (هجامع.(
نه بر اساس مختصات جامعه از طریق این فرمول، حجم نمو

گیري مورد استفاده، نفر محاسبه شد. روش نمونه178
گیري، باشد. مطابق با این روش نمونهاي تصادفی میطبقه

بندي و سپس ابتدا دانشجویان در بین مراکز طبقه
هاي هاي مورد مطالعه به طور تصادفی از بین گروهنمونه

مختلف تحصیلی انتخاب شدند. ابزار آموزشی و مقاطع 
اي بوده که با ها در این مطالعه، پرسشنامهگردآوري داده

توجه به اهداف تحقیق طراحی شده است. روایی محتوایی 
نامه با استفاده از پانلی از اساتید دانشگاه تربیت پرسش

هاي علمی ـ کاربردي کشاورزي مدرس و مدرسین دوره
د قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز استان فارس، مورد تأئی

) از طریق یک نمونۀ Pilot Testبا انجام آزمون مقدماتی (
نفري خارج از نمونه اصلی با محاسبه آلفا کرونباخ 30

هاي موجود بررسی شد. دامنه ضرایب آلفاي کرونباخ متغیر
که مبین اعتبار مناسب 92/0تا 71/0نامه بین در پرسش

هاي تحقیق در سطح دستیابی به دادهنامه برايپرسش
هاي مستقل مورد مطالعه بوده است، محاسبه گردید. متغیر

مورد مطالعه در این تحقیق، عواملی هستند که بر 
ي دانشجویان مراکز علمی هاي کارآفرینانهتوانمندي

ها که از کاربردي کشاورزي تأثیرگذارند. این متغیر
ند شامل عوامل فردي امطالعات گوناگون استخراج شده

12گویه)، عوامل آموزشی (12(روحیه کارآفرینی) (
گویه) و عوامل 7فرهنگی (-گویه)، عوامل اجتماعی

باشند؛ که بر اساس طیف لیکرت گویه) می6سازمانی (
اند. متغیر وابسته، میزان اي سنجیده شدهپنج گزینه

در هاي کارآفرینانه دانشجویان مشارکت کننده توانمندي
باشد، که با توجه به سرفصل هاي کارآفرینی میدوره

گویه در سه حیطه 14مصوب درس کارآفرینی شامل 
گویه) 3گویه) و نگرشی (4گویه)، مهارتی (7دانشی (

اي سنجیده شده گزینهبوده و در قالب طیف لیکرت پنج
هاي پژوهش حاضر در دو بخش است. تجزیه و تحلیل داده

ستنباطی و با استفاده از نرم افزار آمار توصیفی و ا
SPSSwin17 انجام شده است. در بخش آمار توصیفی، با

هاي آماري نظیر فراوانی، میانگین و استفاده از مشخصه
هاي پژوهش پرداخته شده انحراف معیار به توصیف داده

است. در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون مقایسه 
و رگرسیون چند ها، ضریب همبستگیمیانگین گروه

متغیره استفاده گردیده است.
حجم نمونه بر اساس مختصات جامعه از طریق این فرمول، 

گیـري مـورد اسـتفاده،    نفر محاسبه شد. روش نمونـه 178
گیـري،  باشد. مطابق با این روش نمونهاي تصادفی میطبقه

ــه  ــین مراکــز طبق بنــدي و ســپس ابتــدا دانشــجویان در ب
هـاي  لعه به طور تصادفی از بـین گـروه  هاي مورد مطانمونه

آموزشی و مقاطع مختلف تحصـیلی انتخـاب شـدند. ابـزار     
اي بـوده کـه بـا    ها در این مطالعه، پرسشنامهگردآوري داده

توجه به اهداف تحقیق طراحی شده است. روایی محتـوایی  
نامه با استفاده از پـانلی از اسـاتید دانشـگاه تربیـت     پرسش

هاي علمـی ـ کـاربردي کشـاورزي     مدرس و مدرسین دوره
استان فارس، مورد تأئید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز 

) از طریق یـک نمونـۀ   Pilot Testبا انجام آزمون مقدماتی (
نفري خارج از نمونه اصـلی بـا محاسـبه آلفـا کرونبـاخ      30

هاي موجود بررسی شد. دامنه ضرایب آلفاي کرونباخ متغیر
که مبین اعتبار مناسـب  92/0تا 71/0نامه بیندر پرسش

هـاي تحقیـق در سـطح    نامه براي دستیابی بـه داده پرسش
هاي مستقل مورد مطالعه بوده است، محاسبه گردید. متغیر

مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق، عــواملی هســتند کــه بــر  
ــهتوانمنــدي ي دانشــجویان مراکــز علمــی هــاي کارآفرینان

ــد. ــرکــاربردي کشــاورزي تأثیرگذارن ــن متغی هــا کــه از ای
انـد شـامل عوامـل فـردي     مطالعات گوناگون استخراج شده

ــارآفرینی) ( ــه ک ــی ( 12(روحی ــل آموزش ــه)، عوام 12گوی
گویــه) و عوامــل 7فرهنگــی (-گویــه)، عوامــل اجتمــاعی

باشند؛ که بـر اسـاس طیـف لیکـرت     گویه) می6سازمانی (
انـد. متغیـر وابسـته، میـزان    اي سـنجیده شـده  پنج گزینـه 

هاي کارآفرینانه دانشجویان مشـارکت کننـده در   توانمندي
باشـد، کـه بـا توجـه بـه سرفصـل       هاي کارآفرینی میدوره
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گویـه در سـه حیطـه   14مصوب درس کـارآفرینی شـامل   
گویـه)  3گویـه) و نگرشـی (  4گویه)، مهـارتی ( 7دانشی (

اي سـنجیده شـده   گزینـه بوده و در قالب طیف لیکرت پنج
هاي پژوهش حاضر در دو بخش حلیل دادهاست. تجزیه و ت

ــزار    ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــار توصــیفی و اســتنباطی و ب آم
SPSSwin17نجام شده است. در بخـش آمـار توصـیفی، بـا     ا

هاي آمـاري نظیـر فراوانـی، میـانگین و     استفاده از مشخصه
هاي پـژوهش پرداختـه شـده    انحراف معیار به توصیف داده

ی نیــز از آزمــون مقایســه اســت. در بخــش آمــار اســتنباط
هـا، ضـریب همبسـتگی و رگرسـیون چنـد      میانگین گـروه 

متغیره استفاده گردیده است.

دانشجویان در مراکز علمی ـ کـاربردي کشـاورزي    همدل مفهومی عوامل اثرگذار بر توانمندي کارآفرینان-1نگاره 
استان فارس
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نتایج و بحث
ویاناي پاسخگهاي فردي و حرفهویژگی

هاي فردي و هاي بدست آمده از ویژگیمطابق با یافته
، توزیع فراوانی 2اي پاسخگویان در جدول حرفه

دانشجویان بر اساس جنسیت نشان دهنده آن است که 
%) 1/41نفر (72%) از دانشجویان مرد و 9/58نفر (103

سال بود. 4/24باشند. میانگین سن پاسخگویان زن می
40ها سال و حداکثر سن آن19ویان حداقل سن دانشج

%) از دانشجویان 7/73نفر (129سال به دست آمد. تعداد 

ها متأهل بودند. بیش از %) از آن3/26نفر (46مجرد و 
%) در مقطع 8/63نفر یا 111یک دوم از دانشجویان (

%) در مقطع 2/36نفر (63کاردانی و مابقی یعنی 
اند. میانگین بعد خانوار دهکارشناسی مشغول به تحصیل بو

درصد 1/41باشد. همچنین، نفر می7دانشجویان، حدود 
درصد 5/18ها در مرکز علمی ـ کاربردي شیراز، از نمونه

3/21آباد کمین و درصد در علی1/19در مرکز جهرم، 
اند درصد در مرکز مرودشت مشغول به تحصیل بوده

).2(جدول 

تغیرهاي تحقیقتعاریف مفهومی م-1جدول 

تعریف مفهومیمتغیر
هاي دانشی، نگرشی و مهارتی در راستاي تحقق اهداف پیش بینی شده ها در حیطهاي از توانمنديکسب مجموعههاي کارآفرینانهتوانمندي

در سرفصل درس کارآفرینی.
هت رسیدن به اهداف حفظ کرده و رفتار از جمله عواملی است که طی آن هر سیستمی حیات و پویایی خود را جعوامل مدیریتی

دارد.کارآفرینانه را در درون سازمان فعال و پویا نگه می
هاي مرتبط با سابقه و پیشینه فرد، روحیه توان به ویژگیهاي در بردارنده عوامل فردي را میاز جمله مؤلفهعوامل فردي

هاي جامعه شناسی افرادنام برد.کارآفرینی و ویژگی
اي بر میزان مقبولیت ها، تأثیر قابل مالحظههاي فرهنگی آنها و ارزشدر این عامل در واقع جامعه، دانشگاه، باوراجتماعی ـ فرهنگیعوامل

هاي توانمندي کارآفرینانه دارند.کارآفرینی و اثربخشی برنامه
هاي آموزشی، فراگیر، حتواي دوره آموزشی، روشتوان به مهاي در بردارنده عوامل آموزشی را میاز جمله مؤلفهعوامل آموزشی

ها اشاره کرد.امکانات و تجهیزات آموزشی و ارزیابی اثر بخشی دوره

هاي کارآفرینانهمیزان توانمندي
14چگونگی میزان توانمندي کارآفرینانه دانشجویان شامل 

1قسمتی از خیلی کم=5گویه بود که در قالب طیف لیکرت 
هاي ). از بین گویه3سنجیده شد (جدول 5تا خیلی زیاد=

هاي توانایی مدیریت یک کسب و کار مورد سنجش، گویه
اندازي یک کسب و دهی، رهبري و غیره)، توانایی راه(سازمان

کار جدید و قوانین و مقررات مربوط به ایجاد یک کسب و کار 
هاي اول تا سوم و از (مالی، حقوقی و غیره) به ترتیب در رتبه

همیت نسبتا زیادي در میزان توانمندي کارآفرینانه ا
دانشجویان برخوردار بوده است. همچنین از دیدگاه 
دانشجویان، کمترین میزان اهمیت به گویه متقاعد کردن 

اندازي یک کسب و کار جدید نسبت داده دیگران براي راه
شده است. بر اساس بخش دیگري از نتایج تحقیق در جدول 

هاي مهارتی، دانشی و نگرشی به ترتیب رتبههاي ، حیطه3
اند. در مجموع، میزان اول تا سوم را به خود اختصاص داده

هاي کارآفرینانه در مراکز مورد مطالعه با میانگین توانمندي
، حکایت از آن دارد که دانشجویان مورد مطالعه در 5از 09/3

عیت هاي کارآفرینانه داراي وضارتباط با میزان توانمندي
متوسط هستند. رتبه متوسط حیطه مهارتی در این مراکز، 

هاي علمی بیان کننده آن است که با توجه به رسالت دانشگاه
درصد کار عملی، توجه به 50ـ کاربردي کشاورزي در ارائه 

گردد. لیکن این این مهم در مراکز مورد نظر دو چندان می
ی در توجه، نبایستی منجر به کمرنگ شدن حیطه نگرش

دانشجویان گردد؛ چرا که تأکید بر این حیطه، اعتماد به 
نفس، خالقیت و اعتقاد به عملی بودن طراحی و راه اندازي 

نماید. کسب و کارهاي کوچک را در دانشجویان تقویت می
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,Askunنتایج این پژوهش با نتایج مطالعات اسکون و یلدریم (

2011&Yildirum) لیتچ و هریسون ،(Leitch & Harrison,

) مطابقت و همخوانی دارد.1382) و علوي (2001
مقایسه میانگین توانمندي کارآفرینانه دانشجویان در 

هاي مورد مطالعهگروه
ــانگین (  ــه می ــه  T-Testمقایس ــدي کارآفرینان ــزان توانمن ) می
هاي مـورد مطالعـه (بـر حسـب جنسـیت،      دانشجویان در گروه

ه در میزان توانمنـدي  دهد کتأهل و مقطع تحصیلی) نشان می
داري بین جنسـیت و تأهـل وجـود    کارآفرینانه، اختالف معنی

). مقایسه میانگین توانمندي کارآفرینانه کسـب  4دارد (جدول 
) در قیـاس بـا دانشـجویان    74/43شده در دانشـجویان پسـر (  

)، بیانگر این است که زنان نسـبت بـه مـردان از    98/40دختر (
هاي کارآفرینانـه  ب توانمنديعالقه و رغبت کمتري جهت کس

اند؛ که این خود نشان دهندة وجود موانعی براي برخوردار بوده
باشـد. نتـایج   حضور زنان در عرصه راه اندازي کسب و کار مـی 

)، 1387حاصل با نتایجی کـه از مطالعـه صـادقیه و ابرقـویی (    
ــنی (  ــی جشـ ــوامی (1387کریمـ ــگ و 1381)، قـ )، و وانـ

ــگ( ــت و  )Wang &Wong, 2004وون ــد، مطابق ــت آم بدس
همخوانی دارد. بر اساس بخش دیگري از نتـایج تحقیـق، بـین    
میانگین توانمنـدي کارآفرینانـه دانشـجویان مجـرد و متأهـل      

دار در سـطح پـنج درصـد وجـود دارد. در ایـن      اختالف معنی
) نسـبت بـه   22/43توان گفـت دانشـجویان مجـرد (   زمینه می

ــل (  ــجویان متأه ــه  89/40دانش ــدي کارآفرینان ) داراي توانمن
بیشتري هستند. این یافته با یافته بـه دسـت آمـده از مطالعـه     

) همخوانی دارد. در ارتباط با میـزان توانمنـدي   1381قوامی (
کارآفرینانه از دیدگاه دانشجویان در مقاطع تحصیلی (کـاردانی  

داري مشـاهده نگردیـد.این   و کارشناسی) تفاوت آماري معنـی 
) و 1387ا نتایج حاصـل از تحقیـق کریمـی جشـنی (    نتیجه ب
).  4) مطابقت و همخوانی دارد (جدول 1381قوامی (

ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق
)، بـین  6بر اساس نتایج ماتریس ضرایب همبسـتگی (جـدول   

هاي فردي دانشجویان (سـن و بعـد خـانوار) بـا میـزان      ویژگی
داري وجــود ویان رابطــه معنــیتوانمنــدي کارآفرینانــه دانشــج

) 1387ندارد. این یافته با نتیجه مطالعـه صـادقیه و ابرقـویی (   
) غیـر  Minniti, 2005همخوانی، ولی با نتایج پژوهش مینیتی (

همسو است. همچنین، متغیـر عوامـل آموزشـی داراي رابطـه     

هـاي  داري در سطح یـک درصـد بـا توانمنـدي    مثبت و معنی
اســت. ایــن بــه آن معناســت کــه در کارآفرینانــه دانشــجویان

ــراهم باشــد،    ــا و ف ــه عوامــل آموزشــی مهی مراکــزي کــه کلی
- دانشجویان توانمندي کارآفرینانه بیشتري را از خود بروز مـی 

پـور و  دهند. این یافته بـا مطالعـات بدسـت آمـده از خسـروي     
)، اسـتربیک و  1388)، حسینی و همکـاران ( 1388همکاران (

ــاران ( ــاران Oosterbeeketal., 2010همک ) و لشــگرآرا و همک
)Lashgarara et al., 2011   مبنی بر همسو بودن رابطـه بـین (

هاي کارآفرینانه دانشـجویان  عوامل آموزشی و میزان توانمندي
مطابقت و همخوانی دارد. همچنـین، بـین عوامـل سـازمانی و     

- میزان توانمندي کارآفرینانه دانشجویان، رابطه مثبت و معنـی 
طح یک درصد مشاهده گردید. بـه بیـان دیگر،هـر    داري در س

اندازه عوامل سـازمانی مختلـف در مراکـز  علمـی ـ کـاربردي       
کشاورزي از دید دانشجویان مساعدتر باشـد، بـه همـان انـدازه     

هـاي  تمایل بیشتري از سوي دانشجویان جهت بروز توانمنـدي 
ــب (   ــود دارد. گی ــه وج ــی از  Gibb,2002کارآفرینان ــز یک ) نی

ي کــارآفرینی در ســطح دانشــگاه را نبــود حمایــت هــاچــالش
سازمانی از دانشـگاه دانسـته و بـر نقـش عوامـل سـازمانی در       

نماید. همین رویه، در خصوص ضعف عوامل دانشگاه تأکید می
سازمانی در مرکز علمی ـ کاربردي شیراز نیز مشاهده گردیـد.    
مشاهده و مصاحبه محقـق بـا چنـدي از دانشـجویان در ایـن      

هـایی از قبیـل بروکراسـی    بیان کننده آن بود که مؤلفـه مرکز، 
اداري و حمایت کمتر از کارآفرینان بالقوه از منظر کـادر ارشـد   

روي ایـن مرکـز   مدیریت دانشگاه، به عنوان موانع سازمانی فـرا 
ــده ــایی ش ــانگیري ( شناس ــات جه ــایج مطالع ــد. نت )، 1383ان

)، 1389ن ()، کردنائیج و همکـارا 1387علیمردانی و همکاران (
)، لشــــگرآرا و همکــــاران 1391کردنــــائیج و همکــــاران (

)Lashgarara etal., 2011  ) و عزیـزي و همکـاران (Azizi et

al., 2010دهند.) این نتیجه مطالعه را مورد تأئید قرار می
هـاي تحقیـق، بـین روحیـه     بر اساس بخش دیگـري از یافتـه  

ن رابطه مثبـت و  هاي کارآفرینانه دانشجویاکارآفرینی و توانایی
داري در سطح یک درصـد وجـود دارد. بـه بیـان دیگـر،      معنی

هـاي  تـوان ایـن چنـین اسـتنتاج کـرد کـه برگـزاري دوره       می
توانـد  آموزش کارآفرینی در قالب توانمندهایی کارآفرینانه مـی 

تأثیرات قابـل تـوجهی در روحیـه کـارآفرینی دانشـجویان (از      
طلبـی و  فس، اسـتقالل جمله خالقیت، انگیزه پیشرفت، عزت ن
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اي که نتایج تحقیـق هـووارد   پذیري) ایفا نماید. به گونهریسک
)Howard, 2004    نشانگر آن است که رابطـه مسـتقیمی بـین (

روحیه کارآفرینی و توانایی عملـی افـراد در زمینـه کـارآفرینی     
وجود دارد. نتایج بدست آمده از این یافتـه، بـا مطالعـات علـی     

) مطابقت و همخـوانی دارد. از نتـایج   1387بیگی و همکاران (
دار در سطح یک درصـد  قابل توجه دیگر، رابطه مثبت و معنی

بین روحیه کارآفرینی و عوامل آموزشـی اسـت. در واقـع، ایـن     
هـاي آمـوزش کـارآفرینی    امر بیان کننده آن است کـه برنامـه  

توانـد بسـتر مناسـبی بـراي شـکوفایی و آمـوزش روحیـه        می
اي که اسـتربیک و  انشجویان ارائه دهد. به گونهکارآفرینی در د

Oosterbeekهمکاران ( et al., 2010   در پژوهش خـود نشـان (
دهند که آموزش کارآفرینی تأثیر قابل تـوجهی بـر ارتقـاي    می

روحیه کارآفرینی دانشجویان دارد. همچنین، بر اسـاس بخـش   
هــاي تحقیــق نیــز بــین روحیــه کــارآفرینی دیگــري از یافتــه

داري ویان و عوامل سازمانی همبستگی مثبـت و معنـی  دانشج
انـداز  در سطح پنج درصد مشاهد گردیـد. بـه عبـارتی، چشـم    

مشترك بین دانشگاه و دانشجویان منبـع الهـام بخشـی اسـت     
انگیزد تا آنان کارشـان را در  که روحیه کارآفرینی افراد را بر می

اده از راهبـرد  حد استاندارد و باالتر از آن انجام دهند و با اسـتف 
نگر، در جست و جوي فعاالنه و ایجـاد کسـب و کارهـاي    آینده

مخاطره آمیز جدید باشند. این یافته، با نتـایج بدسـت آمـده از    
) مطابقــت و همخــوانی 1391مطالعــه کردنــائیج و همکــاران (

دارد.  
در ارتباط با عوامـل اجتمـاعی ـ فرهنگـی نیـز نتـایج تحلیـل        

ایـن عامـل بـا میـزان توانمنـدي      همبستگی نشان داد که بین
داري وجـود نـدارد. ایـن    اي معنیکارآفرینانه دانشجویان رابطه

Lashgararaیافته، با نتایج مطالعه لشگرآرا و همکاران ( et al.,

) مطابقت و همخـوانی دارد. در حـالی کـه، بـین عوامـل      2011
اجتماعی ـ فرهنگـی و عوامـل سـازمانی همبسـتگی مثبـت و       

ر سطح یک درصد وجود دارد. بـه بیـان دیگـر، از    داري دمعنی
پـذیر بـا   هاي سازمان کارآفرین، داشتن فرهنگ انعطـاف ویژگی

هایی که فرهنگ و سـاختار  کارآفرینانه است. از این رو، سازمان
رسـمی و  کارآفرینانه دارنـد؛ امکـان برقـرار کـردن روابـط غیـر      

مل مثبـت  بینی کرده و عواپذیر را در ساختار خود پیشانعطاف

و اثرگذاري براي ترغیب، رشد و خالقیت در سازمان خـود بـه   
آورند. این یافتـه، بـا نتـایج بدسـت آمـده از مطالعـه       وجود می

ــترگارد ( ــوانی Vestergaard, 2007وِسـ ــت و همخـ ) مطابقـ
).6دارد(جدول 

عوامل مؤثر بر توانمندي کارآفرینانه دانشجویان
وانمندي کارآفرینانه به منظور پیش بینی عوامل مؤثر بر ت

هاي روحیه کارآفرینی، دانشجویان، بین این متغیر و متغیر
عوامل آموزشی و سازمانی، اقدام به تحلیل و تخمین معادله 

نشان 7گونه که جدول رگرسیون چند متغیره گردید. همان
دهد، سه متغیر عوامل آموزشی، سازمانی و روحیه می

شدند. این متغیرها در کل کارآفرینی به ترتیب وارد معادله
درصد از تغییرات در میزان توانمندي کارآفرینانه 7/35

- داري یک درصد توضیح میدانشجویان را در سطح معنی
F;001/0=,Sig357/0=R2=506/33دهند(

Adj ،به عبارت دیگر .(
درصد میزان توانمندي 7/35این سه متغیر قادر به تبیین 
کز علمی ـ کاربردي کشاورزي کارآفرینانه دانشجویان در مرا

به دست آمده نشان Betaباشند. مقدار استان فارس می
هاي فوق به دهد، افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرمی

کاهش در انحراف 177/0کاهش و 333/0، 348/0ترتیب 
- معیار استاندارد متغیر توانمندي کارآفرینانه دانشجویان می

هاي مذکور، در کلیه متغیرtر بودن داشود. با توجه به معنی
ها در توضیح میزان توانمندي کارآفرینانه تأثیر این متغیر

باشد. به عبارت دیگر، بیشترین داري میدانشجویان معنی
باشد، عامل عاملی که قادر به تبیین توانمندي کارآفرینانه می

هاي آموزشی است. برخی نتایج به دست آمده در پژوهش
)، 1386)، حسینی و عزیزي (1388مکاران (حسینی و ه

) استربیک و همکاران Chambers, 2002چمبرز (
)Oosterbeek et al., 2010ها مطابقت دارند.) با این یافته

، معادله رگرسیونی براي میزان 7با توجه به نتایج جدول 
توانمندي کارآفرینانه دانشجویان در ادامه قابل مشاهده است.

X3217/0 +X2565/0 +X1390/0 +53/10=Y

، عوامل سازمانی و X2، عوامل آموزشی، X1که در این معادله 
X3باشند.روحیه کارآفرینی دانشجویان می
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اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی-2جدول 
درصد معتبرفراوانی اي دانشجویانهاي فردي و حرفهویژگی

جنسیت
1039/58پسر
721/41دختر

175100مجموع

†سن (سال)

149/7سال و کمتر20
1135/63سال25-21
399/21سال30-26

127/6سال و بیشتر31
178100مجموع

وضعیت تأهل
463/26متأهل
1297/73مجرد

175100مجموع

مقطع تحصیلی
1118/63کاردانی

632/36کارشناسی
174100مجموع

††عد خانوارب

341/19نفر و کمتر4
9-51247/69

202/11نفر و بیشتر10
178100مجموع

مراکز آموزشی

731/41شیراز
335/18جهرم

341/19علی آباد کمین
383/21مرودشت 

178100مجموع
47/2و انحراف معیار 7/6ار : میانگین بعد خانو††71/3سال و انحراف معیار4/24: میانگین سن†

)13حداکثر بعد خانوار:2(حداقل بعد خانوار: )   40حداکثر سن:19(حداقل سن: 
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هاي کارآفرینانه از دیدگاه دانشجویانبندي میزان اهمیت متغیر توانمنديرتبه- 3جدول 
انحراف *میانگینگویهردیفحیطه

معیار
رتبهرتبه

حیطه
حیطه 

مهارتی

14/393/05توانایی طراحی یک کسب و کار جدید1

1
25/319/12توانایی راه اندازي یک کسب و کار جدید2
26/313/11دهی، رهبري و غیره)توانایی مدیریت یک کسب و کار (سازمان3
02/301/111وغیره)هاي خالقیت (طوفان مغزي، توهم خالقتوانایی ساماندهی و انجام تکنیک4

17/307/1مجموع حیطۀ مهارتی

حیطه
نگرشی

04/383/09برقراري روابط ارتباطی و تعاملی با افراد تأسیس کنندة کسب و کار5

3 13/393/06کسب دیدگاه مثبت نسبت به فعالیت کارآفرینی6
90/203/114یدمتقاعد کردن دیگران براي راه اندازي یک کسب و کار جد7

02/393/0مجموع حیطۀ نگرشی

حیطه 
دانشی

01/3112تعاریف اصول و مبانی کارآفرینی، خالقیت و نوآوري8

2

03/384/010هاي کارآفرینانصفات و ویژگی9
07/398/08ها و جذابیت کارآفرینیفرآیند کارآفرینی، خطر10
22/387/03به ایجاد یک کسب و کار (مالی، حقوقی و غیره)قوانین و مقرّرات مربوط11
12/386/07طلبی و غیره)هاي کارآفرینانه (مدیریت اطالعات و فناوري، فرصتکسب مهارت12
99/203/113هاي فنی و تخصصی در رشته مورد نظر جهت کسب و کارکسب توانایی13
15/387/04هنگی و اخالقی کارآفرینی در جامعهتأثیرات اجتماعی، اقتصادي، فر14

08/392/0مجموع حیطۀ دانشی
باشد.می5تا 1میانگین بین ه*: دامن

دانشجویان بر حسب جنسیت، تأهل و مقطع تحصیلیهمیزان توانمندي کارآفرینانهمقایس-4جدول 
TSig. Tمیزانیارانحراف معمیانگین توانمندي کارآفرینانهسطوح متغیرمتغیر

01/3003/0**74/4321/6)103پسر (جنسیت 98/4060/5)72دختر (

026/0-25/2*89/4084/5)46متأهل (تأهل 22/4323/6)129مجرد (

58/4210/621/0829/0)111کاردانی (مقطع تحصیلی 38/4278/5)63کارشناسی (
مصدداري در سطح یک **: معنیمصدداري در سطح پنج معنی*: 

مختلفمراکزدردانشجویان همیانگین توانمندي کارآفرینانهآزمون تجزیه واریانس براي مقایس-5جدول 

متغیر مورد 
مقایسه

هاگروه
(مراکز مختلف)

L.S.Dآزمون FSig. Fمیزان انحراف معیارمیانگینفراوانی

)001/0≤P(

مراکز علمی ـ 
کاربردي

7360/4087/5)1از (شیر
2و3و4<55/5001/01**3336/4374/5)2جهرم (

3414/4576/6)3آباد (علی
3876/4330/5)4مرودشت (

مصدداري در سطح یک **: معنی
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داري)ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق (ضریب همبستگی، سطح معنی- 6جدول 
X1(سن)

X2عد خانوار)(ب
X3 عوامل)

آموزشی)

X4 عوامل)
سازمانی)

X5 عوامل اجتماعی)
ـ فرهنگی)

X6 روحیه(
کارآفرینی)

X7هاي (توانمند
کارآفرینانه)

X11

X2

**213/0
)004/0(

1

X3

010/0
)894/0(

014/0
)582/0(

1

X4

050/0
)510/0(

066/0-
)384/0(

*189/0
)012/0(

1

X5

091/0
)231/0(

004/0 -
)957/0(

005/0
)950/0(

**480/0
)001/0(

1

X6

062/0-
)415/0(

002/0
)976/0(

**346/0
)001/0(

*150/0
)046/0(

040/0 -
)600/0(

1

X7

107/0 -
)156/0(

024/0 -
)751/0(

**472/0
)001/0(

**427/0
)001/0(

003/0
)965/0(

**347/0
)001/0(

1

مصدداري در سطح پنج *: معنی
مصدداري در سطح یک **: معنی

X1          سن =X2          عد خانوارب =X3          عوامل آموزشی =X4          عوامل سازمانی =X5          عوامل اجتماعی ـ فرهنگی =X6 روحیه کارآفرینی=
X7توانمندهاي کارآفرینانه =

دانشجویانهتوانمندي کارآفرینانهمنظور تبیین متغیرهاي پیش بینی کنندرگرسیون چند متغیره به - 7جدول 
BS.E.BβSig. Tمتغیرها

390/0073/0348/0001/0عوامل آموزشی
565/0105/0333/0001/0عوامل سازمانی

217/0080/0177/0007/0کارآفرینیروحیه
001/0=Sig506/33=F528/10=Constants

Multiple RR2R2AdjustR2هامتغیر Change

427/0223/0218/0223/0عوامل آموزشی
583/0340/0333/0117/0عوامل سازمانی

606/0368/0357/0027/0کارآفرینیروحیه

هاگیري و پیشنهادنتیجه
با توجه به تحوالت سریع و شگرف علم و فناورري در دنیا 

گذاري براي رسد سرمایهنظر میو جهانی شدن اقتصاد، به 
ها در بازار حضور مؤثر و کارآمد دانش آموختگان دانشگاه

ها و کار، عالوه بر این که موجب عملی شدن فعالیت
گردد، قادر مشاغل و استفاده بهینه از امکانات و منابع می

است توان کارآفرینی را در دانش آموختگان افزایش دهد.
تگان آموزش عالی کشاورزي از دانشجویان و دانش آموخ

جمله مراکز علمی ـ کاربردي، جهت توفیق در احراز 
هاي تخصصی مربوط به رشته مشاغل آتی در زمینه

-ها و تواناییتحصیلی خود، نیاز به کسب مجموعه مهارت
ها را هاي مختلفی دارند که الزم است بتوانند این توانایی

طرفی با توجه در طی دروس دانشگاهی کسب نمایند. از 
به وضعیت دشوار و پیچیده اشتغال دانش آموختگان به 
ویژه در بخش کشاورزي، یکی از راهکارهاي عمده در این 

اشتغالی هاي دانشگاهی به سمت خودزمینه گرایش آموزش
و کارآفرینی است. اخیرا براي رفع این معضل، درسی به 

علمی نام کارآفرینی در برخی مؤسسات آموزشی، از جمله 
ـ کاربردي کشاورزي ارائه گردیده است. اگر چه وجود این 

باشد،لیکن باید تمامی مواردي تواند مفید واحد درسی می
تواند نقش داشته باشد، بایستی که در تربیت یک فراگیر می

هاي تدریس جنبه کارآفرینی به خود بگیرد. از روش
ت، ها و محتواي دروس، شیوة مدیریآموزشگران تا سرفصل

هاي ها و دورهترکیب بعد عملی و تئوري دروس، کارگاه
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هاي فوق برنامه توان رهبري و ساز، برنامهآموزشی توانمند
مدیریتی دانشجویان و به عبارتی خالصه در یک کالم، جو و 
فرهنگ سازمانیکارآفرین محور باید در مؤسسات آموزشی 

نمونه مراکز را نهادینه گردد تا انتظار تربیت کارآفرین از این 
هم داشت.با توجه به راهکار مذکور یعنی گرایش به سمت 

اشتغالی، نتایج این تحقیق به دنبال بررسی کارآفرینی و خود
هاي کارآفرینانه دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي توانمندي

کشاورزي استان فارس و عوامل مؤثر بر آن بوده است. از این 
هایی در بندي نتایج، پیشنهادرو، در این قسمت ضمن جمع 

راستاي گسترش کمی و کیفی میزان توانمندي کارآفرینانه 
گردد:دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردي کشاورزي ارائه می

دهد نگاهی به نتایج به دست آمده در این تحقیق، نشان می- 
که میزان توانمندي کارآفرینانه دانشجویان پسر به طور 

جویان دختر بیشتر بوده است، که این خود داري از دانشمعنی
از سویی نشان دهنده عدم عالقه و رغبت دختران جهت 

باشد و از هاي کارآفرینانه در این مراکز میکسب توانمندي
سوي دیگر به عنوان مانعی براي حضور دختران در عرصه راه 

گردد باشد. لذا پیشنهاد میاندازي کسب و کار در آینده می
هاي مربوط به درس کارآفرینی، وین سرفصلتا در تد

هاي روانشناختی زنان مورد توجه بیشتري قرار گیرد. ویژگی
ضمن این که در تدریس این درس از تجارب موفق زنان در 

عرصه راه اندازي کسب و کار استفاده شود.
بر اساس بخش دیگري از نتایج تحقیق، توانمندي - 

د متأهل بیشتر است. به نظر کارآفرینانه افراد مجرد از افرا
هاي کاري و خانوادگی افراد متأهل، مانع از رسد مشغلهمی

ها شده است. در این راستا پیشنهاد کسب این توانمندي
هاي الزم به منظور رفع مشکالت احتمالی شود تا حمایتمی

افراد از سوي مراکز به عمل (مالی، حمایتی و غیره) این
هاي الزم زم را به منظور کسب توانمندياین امر انگیزه الآید.

توسط این افراد فراهم خواهد کرد.
دهد که بین نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می- 

دانشجویان مراکز مختلف از لحاظ کسب توانمندي 

داري وجود دارد، به طوري که کارآفرینانه تفاوت معنی
اینکه در دانشجویان مراکز علمی کاربردي شیراز با وجود

اند، نمره توانمندي کارآفرینانه مرکز استان (شیراز) واقع شده
شود تا مراکز مختلف اند. لذا توصیه میکمتري کسب کرده

اندیشی کاربردي استان با برگزاري جلسات هم- علمی
مندي از تجربیات موفق یکدیگر اقدام مشترك، در جهت بهره

کنند.
هاي تلف توانمنديهاي مخبندي حیطهنتایج رتبه- 

کارآفرینانه حاکی از پایین بودن رتبه حیطه نگرشی در 
هاي دانشی و مهارتی است، لذا پیشنهاد مقایسه با حیطه

شود تا از طریق برقراري ارتباط با افراد موفق و کارآفرین می
هاي برقراي تعامالت و همچنین فراهم آوردن زمینه

ب کارهاي تیمی و اجتماعی دانشجویان با یکدیگر در قال
گروهی، زمینه اعتماد و نگرش مثبت در دانشجویان در 

هاي کارآفرینی فراهم گردد.خصوص فعالیت
داري بین روحیه کارآفرینی و با توجه به اینکه رابطه معنی- 

توانمندي کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد، لذا پیشنهاد 
هاي فعالیتهاي متعدد از قبیلگردد تا از طریق برنامهمی

هاي آموزشی از قبیل حل ي روشگروهی و تیمی و ارائه
مسأله و طوفان اندیشه، به تقویت روحیه کارآفرینی (از جمله 

طلبی و پیشرفت، استقاللپذیري، انگیزهخالقیت، ریسک
تحمل ابهام) دانشجویان در این مراکز کمک گردد.

نشجویان بین عوامل آموزشی و توانمندي کارآفرینانه دا- 
شود تا داري وجود دارد. لذا پیشنهاد میرابطۀ مثبت و معنی

هاي هاي نوین آموزشی، دروهگیري از روشضمن بهره
کارآفرینی به طور مرتب مورد بازنگري و بررسی قرار گیرد.

دانشجویان هبین عوامل مدیریتی و توانمندي کارآفرینان- 
شود تا پیشنهاد میداري وجود دارد. لذا رابطه مثبت و معنی

هاي کارآفرینی در این مراکز، انجام خدمات با ایجاد کانون
و اي از سوي مدیریت مراکز فراهم گرددحمایتی و مشاوره

اختیارات الزم اعطا به مدیران واحدهاي مختلف آموزشی
شود.
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ابع نم
کـرد کارآفرینانـه دانـش آموختگـان آمـوزش عـالی       ). عوامل مؤثر بر عمل1385سکندري، ف.، حسینی، س. م.، و کالنتري، خ. (ا

.107-134ص، ص53، شماره . اقتصاد کشاورزي و توسعهکشاورزي و منابع طبیعی ایران
). بررسـی انگیـزه تحصـیل دانشـجویان کشـاورزي دانشـگاه جـامع علمـی ـ          1388شهیدي زندي، ك. (و بخشی جهرمی، الف.،

.89-100ص، ص2، شماره 5ایران، جلد يعلوم ترویج و آموزش کشاورزکاربردي کرمان. 
هـاي کـارآفرینی دانشـجویان دانشـگاه اصـفهان.      ). بررسـی قابلیـت  1385بدري، الف.، لیاقتدار، م.، عابدي، م.، و جعفري، الـف. ( 

.73-90ص، ص2، شماره 12، سال ریزي در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه
هـاي  مقاالت سومین کنگرة ملی آموزشهکارآفرینی. مجموعهکاربردي در توسعهاي علمی).نقش آموزش1383جهانگیري، ع. (

، تهران.83عالی علمی کاربردي. آذر ماه 
هـاي  ). عوامـل تأثیرگـذار بـر کـارآفرینی دانشـجویان دانشـکده      1388اله حسینی، ج.، و سـلیمانپور، م. ر. ( حسینی، س. م.، فرج

.101-111ص، ص2، شماره 5، جلد ش کشاورزي ایرانعلوم ترویج و آموزکشاورزي استان تهران. 
هایکارآفرینی در میـان دانشـجویان سـال    روحیه و مهارته). بررسی عوامل مؤثر در توسع1386حسینی، س. م.، و عزیزي، ب. (

.241-251ص، ص38، شماره 2، جلد فصلنامه علوم کشاورزي ایرانآخر دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران. 
). تحلیل عوامـل مـؤثر بـر تقویـت کـارآفرینی در      1388ب.، ایروانی، ه.، حسینی، س. م.، و موحد محمدي، س. ح. (پور،خسروي

مجله تحقیقات اقتصـاد و توسـعه   دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردي کشاورزي. 
.35-45ص، ص4، شماره کشاورزي ایران

). پدیدار شناسی تجربیات دانشجویان در تأسیس کسب و کار: مورد مطالعه 1390، و زرافشانی، ك. (رستمی، ف.، گراوندي، ش.
ص،صـ 14شـماره  ، توسـعه کـارآفرینی  فصـلنامه  دانشجویان پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه. 

106-87.
-قابلیـت برنامه درسی براي ارتقـاي  هعیین محدوده و ترتیب ارای). ت1391زاده، م.، انصاري، م.، عارفی، م.، و مورفی، الف. (رضایی

.165-184، 15، شماره فصلنامه توسعه کارآفرینییابی ساختاري تفسیري. هاي دانشجویان با استفاده از روش مدل
مجلـه  ار کـار.  هاي مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزي بـراي ورود بـه بـاز   ). صالحیت1385شهبازي، الف.، و علی بیگی، الف. (

.105-117ص، ص2، شماره 8دوره علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران،
فصـلنامه ي مرکـز آمـوزش کشـاورزي یـزد.     ). قابلیت کارآفرینی دانشـجویان علمـی کـاربرد   1387صادقیه، الف.، و ابرقویی، ن. (
.39-51ص، ص6شماره آموزش و سازندگی،

هـاي کوچـک و   شـرکت ههاي کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسـع . آموزش)1387طالبی، ك.، و زارع یکتا، م. ر. (
.111-131ص، ص1، شماره توسعه کارآفرینیمتوسط دانش بنیان. 

.27-34ص، ص29، شماره 13جلد فصلنامه رهیافت،). کارآفرینی و رسالت دانشگاه. 1382علوي، الف. (
هکارآفرینی دانشجویان علمی کـاربردي کشـاورزي: مطالعـ   ه). تحلیل روحی1387ی، ش. (علی بیگی، الف. ح.، اطهري، ز.، و باران

هـاي علمـی کـاربردي کشـاورزي،     مجموعه مقاالت همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشموردي استان کرمانشاه. 
مشهد، ایران.

ختار سازمانی و کارآفرینی سـازمانی: مـورد مطالعـه    ). بررسی رابطۀ میان سا1387علیمرادنی، م.، قهرمانی، م.، و ابولقاسمی، م. (
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.151-172ص، ص63شماره تحقیقات اقتصاد،همجلزایی با اشتغال دستمزدي. اشتغالهمقایسه). مطالع1381قوامی، ه. (
هاي دانشگاه کارآفرین در دانشـگاه تربیـت   ). بررسی ویژگی1391مدي، پ.، قربانی، ز.، و نیاکان الهیجی، ن. (کردنائیج، الف.، اح
.47-64ص، ص3، شماره 5دوره توسعه کارآفرینی،فصلنامه مدرس. 
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Abstract

Entrepreneurship courses had a tremendous potential to help in the employment status of graduates in agriculture
and applied educational centers. This research aimed at investigating factor affecting entrepreneurial capabilities
of the students at the agriculture and applied educational centers in Fars Province. The research was applied, and
it was descriptive- correlation, in terms of controlling the variables, in which used a survey method. The
population of the study consisted of all 1018 graduate students in four agricultural applied educational centers in
Fars Province (Shiraz, Jahrom, Aliabad Kamin & Marvdasht) in 2010-11 academic year. Based on Cochran’s
formula, 178 cases were selected through stratified random sampling. Questionnaire was the main tool to collect
data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts.
The reliability of the scale used in the study was assessed by calculating Cronbach’s alpha coefficient. The
results indicated that Cronbach’s alpha coefficient was above 0.71 for all scales. SPSS17 software was used to
analyze data. The results indicated that there was a significant positive between educational and management
factor and entrepreneurial mentality for students entrepreneurship capabilities. The results of stepwise
multivariate regression analysis indicated that educational and management factors, and entrepreneurial
mentality could be explained as 35.7 percent of the variability of the entrepreneurship capabilities. Finally, some
recommendations have been made to improve current situation toward increasing entrepreneurship capabilities
of the students in the agriculture and applied educational centers in Fars province.

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Capabilities, Agricultural Scientific-Applied Educational
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