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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشتههای کشااورزی دانشاگاه باوعلی ساینا و دانشاگاه پیاامناور
همدان و در چارچوب کلی پژوهشهای پیمایشی به انجام رسیده است .نمونه آماری این تحقیا را تعاداد  919نفار از دانشاجویان
دختر و پسر رشتههای کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند .برای جمعآوری اطالعات ،از ابازار
پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ باه منظاور تشاخی پایاایی
پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان  9/01محاسبه گردید کاه ضاریب اعتباار مناسابی مایباشاد .جهات تجزیاه و تحلیال
اطالعات ،از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان ماورد مطالعاه از
روحیه و نیت کارآفرینی باالیی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر میباشد .بعالوه نتاایج حاصال از تحلیال
همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسکپذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان
عالقه با نیت کارآفرینی آنها رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود و نیز اختالف معناداری از نظر نیت کارافرینانه باین دانشاگاه-
های مورد مطالعه وجود داشت.
واژههای کلیدی :کارآفرینی  ،نیت کارآفرینانه ،ریسک پذیری ،همدان.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
امروزه بیکاری یکی از چالشهاای جادی کشاور اسات .و در
بین دانشآموختگان دانشاگاههاا رشاد بایش تاری دارد ،باه
گونهای که نرخ بیکاری کل کشور در ساال 21/0 ،09درصاد
بوده که این نرخ برای دانشآموختگان دانشگاهها و مرکزهای
آموزش عالی از  20/1درصد و برای بیسوادان  0درصد باوده
است .نرخ بیکاری نسبت به سال قبل  9درصد افزایش یافتاه
است (مرکز آماار ایاران .)2901 ،یعنای عرضاه نیاروی کاار
دانشآموخته بر تقاضای آن پیشی گرفته است،آنگونه که از
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آمار بر می آید باین ساالهاای  2911تاا  2909نارخ رشاد
متوسط ساالنه ی دانشجویان رشتههای دانشگاهی  99درصد
بوده است (مداح .)2901 ،این روند در دهاه بعاد نیاز اداماه
داشته و متأسفانه شایوع بیکااری در باین داناشآموختگاان
کشاورزی بیش ازدیگر رشتههاست .برآوردها نشان میدهاد
که نیاز بازار کار کشاورزی سااالنه حاداکثر  229هازار نفار
دانشآموخته از رشتههای کشاورزی است .در حالی که 199
هازار نفر هرسااله از رشتاههای کشااورزی در داناشگاههای
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کشور فارغالتحصیل میشوند و بر این اساس هر ساله حدود
 11تا  11درصد از دانشآموختگان این بخش بیکار میمانند
(وطنخواه و رضایی مقدم .)2909 ،همچناین نارخ بیکااری
بین  291هزار نفر دانشآموخته بخش کشاورزی  10درصاد
گزارش شده ،این نارخ بیکااری باه نوباه خاود در باین کال
دانشآموختگان دانشاگاهی کشاور بااالترین و دو برابار نارخ
بیکاری در بین تودههای بیکاردیگر در کل کشور بوده اسات
(شااهبازی و علای بیگای 2901 ،؛آقاسای زاده2901 ،؛ علای
بیگی و زرافشانی.)1991،آنان عالوه بر این که با فرصت های
شغلی بسیار محدود در اداره هاا ،ساازمانهاا و شارکتهاای
دولتی و خصوصی روبه رو هستند ،از سرمایه و امکانات مالی
چندانی بارای آاااز کاار ،و پیشاه جدیاد و سارمایهگاذاریی
مرتبط با رشته تحصیلی خود برخوردار نمایباشاند .برخای
کارشناساااان معتقدناااد عملکااارد دانشاااگاه در تعلااایم
دانشآموختگان برای ورود به جامعه مطلاوب نباوده اسات و
دانااشآموختگااان باارای ایجاااد شااغل و کااارآفرینی ،مهااارت
ضروری را ندارند (اسکندری و همکاران2901 ،؛ دی الهارپ،
1999؛ آقاساایزاده2901 ،؛ زمااانی2909 ،؛ حسااینینیااا و
همکاااران .)2901 ،ورمااال ( )1999ریسااکپااذیری ،میاازان
تجربه و پیشینه فرد در زمینه کارهاای گروهای را از عامال
های موثر بر گرایش فرد به کارآفرینی میداند .او هم چنین
معتقد است فردگرایی و عدم مسئولیتپذیری از عامال هاای
تأثیرگذار بر گسترش کارآفرینی اسات.کشااورزی باه دلیال
برخورداری از رشد مستمر و پایدار اقتصادی ،تأمین امنیات
اذایی ،بازدهی سرمایه ،ارزآوری ،ارزبری کم و ایجاد عدالت
اجتماعی در قیاس با ساایر بخاشهاای اقتصاادی کشاور از
قابلیتهای خاصی برخوردار است ،به نحاوی کاه مایتواناد
نقش بسیار بارزی در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد .این
بخش نقش حیاتی را در اقتصاد ایران بار عهاده دارد ،زیارا
حدود  22درصد تولید ناخال ملای 19 ،درصاد اشاتغال و
تأمین اذای بیش از  09درصد جامعاه را پوشاش مایدهاد
(جمشیدی فر و همکاران .)2900 ،این در حالی است که در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،آموزش منابع انساانی
در کشاورزی از اولویت باالیی در برنامههای توسعه برخوردار
نیست .نتیجه اینکه ،برنامههای آموزشی لزوماا باا نیازهاای
بازار و تقاضای اشتغال بخش کشاورزی انطباا نادارد .لاذا،

رشد بحاران اقتصاادی در بسایاری از کشاورهای در حاال
توسعه وضعیت نابهنجاری را در سالهای اخیر بوجاود آورده
است .به گونهای که امکاان جاذب هماه داناشآموختگاان
کشاورزی از سوی بخش دولتی که در گذشته معمول باود،
دیگر وجود ندارد و دانشآموختگان این بخش برای ورود به
عرصه اشتغال با مشکالت جدی مواجهاند .از طرفی نظامهای
رایج آموزش کشاورزی ،قادر به پاسخگویی تقاضای روزافزون
نیروی انسانی بخش خصوصی نیستند .این امار بادان دلیال
است که آموزش عالی در ایران از ابعاد مختلف باویژه از نظار
کمی پیشرفت چشمگیری داشته است .اما پیشارفت بیشاتر
در آمااوزش عااالی عمااومی بااوده اساات و باارای کشااوری بااا
جمعیت بسیار جوان مانند ایاران نسابتا ناکاافی باودهاسات.
االب دانشکدهها فقط آموزش را در گساتره رساالت خاویش
بدون های برناماه و تمهیاداتی باه منظاور تزریا اندیشاه
کارآفرینی و ارزشآفرینی فراگیران در دستور کار خاود قارار
میدهند و فقط شااید رساالت خاویش را منحصاراو آماوزش
بدانند و کمتر برنامههایی با دورنمایه کارآفرینی داشته باشند
و نتیجه آن هزاران دانشآموختاهای مایشاود کاه کمتارین
نشانه نوآوری و اندیشه آفرینی در آنان وجود ندارد و هماواره
پیجوی کار و اشتغال در هر زمینهای ،ولو بی ارتباط باا ناوع
تخص و رشته تحصیلی خود هستند .لذا همواره شاهد موج
وسیعی از بیکاران و کارجویاان بای مهاارت یاا کام مهاارتی
هستیم که محصول ماشین آموزشی هستند که صارفا دارای
یک خط تولید ،آن هم خاط تولیاد نظاری اسات (حساینی
لرگانی و همکاران .)2901 ،این درحالی است که دانشگاههاا
با استفاده از آموزش کارآفرینی میتوانناد باهعناوان نهاادی
باشد که نیات دانشاجویان را بارای راهانادازی کساب و کاار
جدید تقویت کند (موسیوند و همکاران2901 ،؛ علیآبادی و
همکاران2901 ،الف) .دانشگاهها از طری ترویج کارآفرینی و
آموزش کارآفرینی میتوانند دانشاجویان را باه سامت باروز
رفتار کارآفرینی ترایب کنناد (احمادی و همکاارانو 2902؛
آراسااتی و سااعید بنااادکی2901 ،؛ مردانشاااهی و همکاااران،
2909؛ موسیوند و همکاران.)2901 ،
اکنون کامالو واضح است که «کار آفرینی» یا حتای جزییاات
مربوط به آن را میتوان آماوزش داد .متخصصاان و فعااالن
آموزش کسب وکار این افسانه را شکل دادهاند که فرد ،دانش
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مربوط به کارآفرینی را کسب نمیکند بلکه مادرزاد کارآفرین
متولد میشود (علیآبادی و همکاران2901 ،الف؛ موسایوند و
همکاران« .)2901 ،پیتر دراکر» که امروزه به عنوان یکی از
متفکران تأثیرگذار در زمینه مدیریت محسوب میشود ،مای
گوید :مقوله کارآفرینی چیز عجیب و اریبای نیسات .حتای
جادو هم نیست و نمی توان آن را چیزی مرموز دانست .ایان
دانش تنها یک مقوله منظم و منسجم است که هی ارتباطی
به مسائل ارثی و مادرزادی ندارد .دانشی است که مانند تمام
علوم مدون دیگر می توان آن را فرا گرفت و آموخات (علای-
آبادی و همکاران2901 ،ب؛ علی میری.)2901 ،
با شروع دهه  (2009دههی کارآفرینی) موجی از مقااالت و
آثار در کشورهای توسعه یافته ،در راستای تمرکز بر ویژگی
ها و خصیصه هاای شخصایتی کارآفریناان ،ایان پرساش را
مطرح ساختند که « آیا شما از جوهره الزم بارای کاارآفرین
شدن برخوردار هستید؟» این آثار در واقع در پی آن بودند تا
ویژگی های مهم کارآفرینان را توصیف کنند .برخای از صاا
2
حبنظران نیز آزمون هاایی را باه منظاور ارزیاابی از خاود
جهت تعین قابلیاتهاای افاراد در زمیناه کاارآفرین شادن
طراحی کردناد (مساعودنیا2901 ،؛ علایآباادی و همکااران،
2901ب).
فرهنگ لغت «وبستر» کارآفرین را کسی میداند کاه متعهاد
میشود مخاطرههای یک فعالیات اقتصاادی را ساازماندهی،
اداره و تقباال کنااد(.میاارزا محماادی و همکاااران .)2901
کارآفرین شخ است ،در حالی که کاارآفرینی یاک فرآیناد
اساات .کااارآفرینی فرآینااد خااال در اسااتفاده از منااابع و
سازماندهی آنها برای نیازهای اشخاص اسات (جااروی  1و
همکاران .)2002 ،نتایج تحقیا دونلان و همکااران1929 ،
نشان داد که در آموزش کارآفرینی باید به هویات سااختاری
کارآفرینی بعنوان یک هدف مهم برای توسعه دانش و مهارت
کارآفرینی توجه شود (دونلن 9و همکاران .)1929 ،تیمونز در
 2009با ترکیب نتایج مطالعات مکرر خود راجع به ویژگای-
هاااای شخصااایتی کاااارآفرین ،دوازده ویژگااای را
برمای شامارد :تعهاد و عازم راساخ ،اشاتیا نسابت باه
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مسئولیت ،اشتغال ذهنی نسبت به فرصت ،مدارا نسابت باه
خطر ،ابهام و عدم قطعیت ،اتکا به خود ،خالقیت و انعطااف
پذیری ،تمایل به بازخورد فوری ،سطح باالی انرژی ،انگیزش
نسبت به ممتاز شدن ،جهت گیری نسبت به آینده ،تمایل به
یاادگیری از طریا نقاائ و خطاهاا ،و تواناایی رهباری
(تیمون .)2009 ،9
در دو دهه گذشته ضرورت کارآفرینی و توسعه آن به ویاژه
آموزش کارآفرینی بیش از پیش مشهود گردیده و ایان امار
موجب افزایش تالشها برای توسعه کارآفرینی و آموزش آن
شده است .در این راساتا پاژوهشهاا نشاان مایدهاد کاه
مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی و از قوه باه فعال
درآوردن آن ،بروز روحیه کارآفرینی و نیات کارآفریناناه در
افراد از طری آموزش میباشد .پرورش روحیه کارآفرینی در
افراد ایرکارآفرین از اهمیت فو العاادهای برخاوردار اسات
(موحدی و همکاران .)2900 ،پژوهشهای بسیاری نیز ثابات
کردهاند که نیت کارآفرینانه یکی از زیربناهای اصالی رفتاار
کااارآفرینی ماایباشااد (کاااتونن 1و همکاااران ;1921 ،دو و
دادوری ;1921 ،1بارباسانشاز و آتینازا سااهوکویلو.)1920 ،1
هنلی ( ،)1991بیان کرد که کارآفرینی فرآیندی ارادی و از
روی قصد است که تعداد زیادی از آن نیات حداقل یک سال
قبل از ایجاد سرمایه گذاری جدید تشکیل شده اند .از ایان
رو مطالعااات بساایاری در زمینااه کااارآفرینی و روحیااات
دانشجویان صورت گرفت است که باه برخای از آنهاا اشااره
میگردد.
 -2پیشینه پژوهش
یافتههای پژوهش جمشیدی فار و همکااران ( )2900نشاان
داد که  90درصد از دانشجویان باه دالیلای از جملاه نباود
سرمایه یا نبود مهارتهای الزم برای کسب و کار تمایلی به
کارآفرینی ندارند .همچنین نتایج تحلیل مدل لوجیت نشان
داد که متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،دریافت وام ،مواناع
اقتصادی ،سابقه فعالیت ،درآمد ،کساب مهاارتهاای الزم و
ریسکپاذیری از عوامال ماؤثر بارای انگیازه کاارآفرینی در
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دانشجویان بودناد کاه از باین ایان متغیرهاا سان و مواناع
اقتصادی اثر معنیدار منفی و بقیاه متغیرهاا اثار معنایدار
مثبات داشاتند .شاریف زاده و زماانی در ساال  2901در
بررسی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی دانشاگاه
شیراز به مطالعه چهار خصیصه توفی طلبای ،رقابتمنادی،
قدرت طلبی و ریسک پذیری پرداختند .با توجه به یافتههای
تحقی  ،باین دانشاجویان ساال دوم و چهاارم ،هامچناین
دانشجویان دختر و پسار از نظار ساطح روحیاه کاارآفرینی
تفااوت معنایداری وجاود نادارد .در تحقیقای کاه توساط
خسروی پور و همکاران ( )2900از دیدگاه داناشآموختگاان
صورت گرفت ،نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ،عوامل مؤثر
بر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویات کاارآفرینی در
دانشاجویان را مایتاوان در  1عامال روشهاای آموزشای،
محتاوای آموزشای ،امکاناات و تجهیازات ،عوامال فاردی،
مهارتهای آموزشگران ،ویژگایهاای دانشاجویان و عوامال
محیطی دستهبندی نمود .رگرسیون گام به گام نشان داد که
از عوامل فو الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 1
عامل توانستند  11/2درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقی
را تبیین نمایند .ضمن اینکه بار اسااس تحلیال رگرسایون
مهمترین عامل مؤثر نگرش دانشآموختگان نسبت به تقویت
کارآفرینی در دانشجویان ،مهارتهاای آموزشاگران ارزیاابی
شد .نتایج پژوهش موحادی و همکااران ( )2900بیاانگر آن
است که باین جنسایت ،سان ،مقطاع تحصایلی و گارایش
تحصیلی دانشجویان کشاورزی و میزان روحیاه کاارآفرینی
آنان رابطه معنای داری وجاود نادارد؛ و تنهاا باین اشاتغال
دانشجویان و روحیه کارآفرینی آنان ارتباط معنی دار وجود
دارد .بدین مفهوم که دانشجویانی که به ایر از تحصایل باه
کار دیگری اشتغال دارند دارای روحیه کاارآفرینی بااالتری
هستند .بر اساس این عوامل و سایر عوامل از جمله مساائل
محیط زیست و تغییرات سریع دانش و فناوری ،ایجاد تغییر
در نظام فعلی آموزش کشاورزی امری ضروری باه نظار مای
رسد (خسروی پاور و همکااران .)2900 ،لاذا بارای برطارف
کردن این معضل نیاز باه برناماهریازی درسات و هماهناگ
است .با توجه به روند رو به افزایش افراد تحصایل کارده از
یک سو و مشکالت اجتماعی -اقتصادی دولت از سوی دیگر،
در طول سالهای گذشته مسأله کارآفرینی اهمیت ویاژهای

یافتهاست (قاسمی و همکاران .)2900 ،در این زمینه اعتقاد
بر این است که توجه و تأکید بر خوداشتغالی از طری کسب
وکارهای کوچاک یکای از راهحالهاای بسایار مهام اسات.
آموزش کارآفرینی میتواناد نقاش بسایار مهمای در تغییار
دیدگاههای دانشجویان در جهت خوداشتغالی و کاارآفرینی
ایفا کناد و آنهاا را بارای اشاتغال در باازار کارآمااده کناد
(اسکندری و همکاران .)2901 ،بنابراین کاارآفرینی یکای از
بهترین راههای استفاده از این نیروهای تحصیل کرده اسات
تا با تکیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کساب و کاار
بپردازند .قاسمی و همکاران ( )2900در تحقیقی که در مورد
بررسی عوامل تاثیرگاذار در روحیاه کاارآفرینی دانشاجویان
کشاورزی انجام دادند ،به این نتاایج دسات یافتندکاه باین
متغیرهاای سان ،عامال روانشاناختی ،عامال آموزشای و
دانشاگاهی رابطاه مثبات و معنایداری باا ایجااد روحیاه
کاارآفرینی در باین دانشاجویان وجاود دارد .در تحلیال
رگرسیونی گام به گام نیاز متغیرهاای عامال روانشاناختی،
عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب  19/1درصاد از
واریان را تبیین نمودند .نتایج حاصل از مقایسه میانگینها
نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل ،ثبت اختراع،
نوع اشتغال ،تحصیالت پدر و سازمان محل خدمت مختلاف
از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج
تحقی حسینی و عزیزی ( )2901حاکی از آن است که بین
سطح تحصیالت ماادر ،درآماد ماهیاناه خاانواده ،و محتاوای
برنامه آموزشی دانشگاه با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه
مثبت و معنا داری وجود دارد .همچناین باین سان ،ساطح
تحصیالت پدر ،درآمد ماهیانه خانواده ،بکاارگیری روشهاای
توسعه آموزش کارآفرینی و روحیه با مهارتهاای کاارآفرینی
دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری آشکارگشته اسات .باا
مقایسه میانگین گروهها مشخ گردیاد کاه باین میاانگین
رتبااهای دختااران و پسااران دانشااجو در خصااوص روحیااه
کارآفرینی ،مهارت کارآفرینی افراد متاهال و مجارد اخاتالف
معنا داری وجود دارد .همچنین شاغل پادر در مهاارتهاای
کارآفرینی دانشجویان و شغل مادر بر روحیه کارآفرینی آناان
تاثیر داشته است .نتایج حاصل از رگرسیون مبین ایان باوده
است که متغیرهاای بکاارگیری روشهاای توساعه آماوزش
کارآفرینی در دانشگاه ،درآمد ماهیانه خاانواده ،سان ،روحیاه
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کارآفرینی و ساطح تحصایالت پادر  11درصاد از تغییارات
مهارتهای کارآفرینی دانشاجویان را پایش بینای مایکناد.
همچنین نتاایج نشاان داد کاه متغیرهاای برناماه آموزشای
دانشگاه و سطح تحصایالت ماادر  9/91از تغییارات روحیاه
کارآفرینی دانشجویان را پایش بینای مایکناد .ماروری بار
مطالعه صادقی و عدلی ( )2900نشان داد که بین جاو نظاام
آموزش عالی با پرورش نیات کاارآفرینی ،انگیازه پیشارفت،
ریسک پذیری ،و آیندهنگری دانشجویان رابطاه معنای داری
وجود دارد .در مطالعهای که به منظور بررسی رابطه ویژگی-
های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی در بین زنان شااال در
سازمانها و ادارات دولتی شهر شیراز به انجاام رساید نتاایج
نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی زنان با تمایل آنها
باه کاارآفرینی رابطاه معنااداری وجاود دارد (محمادی و
همکاران .)2909 ،ایاثی ( )2901نقش میانجیگری نگرش
کارآفرینی در رابطه باور به خودکارآمدی و قصاد کاارآفرینی
را تأیید نموده است.
در تحقیقی که به بررسای ارتبااط باین عملکارد ساازمانی و
مهارتهای کاارآفرینی مادیران محلای روساتایی در اساتان
قزوین به انجام رسید نتایج نشان داد که مهاارت کاارآفرینی
دهیاااران مااورد مطالعااه در حااد متوسااط (  )9/19اساات.
همچنین بین مهارتهای کارآفرینی و عملکارد دهیااریهاا،
سطح تحصیالت ،میزان مشارکت در فعالیتهاای اجتمااعی،
شرکت در دورههای آموزشای دهیااران ،درآماد کاارآفرین و
خانواده او و نیز میزان تعامل با نهادها و سازمانهای مارتبط،
رابطااه مثباات و معناااداری وجااود دارد (دربااان آسااتانه و
همکاران.)2909 ،
در مطالعهای با عنوان «میزان کارآفرینی دانشآموختگاان در
عرصهی نشریات و مطبوعات شهر تهران» ،نتاایج نشاان داد
که بین کارآفرینی و دورههای آماوزش مهاارتهاای فاردی،
انگیزه پیشرفت ،ریسکپذیری ،نیاز باه موفقیات و خالقیات
رابطه معناداری وجود دارد ( کالنتاری و همکااران .)2909 ،
مطالعه صورت گرفته در بین دانشجویان سال آخر دانشاکده
کشاورزی در دانشاگاه تهاران نشاان داد کاه متغیرهاای باه
کارگیری روشهای توسعه آماوزش کاارآفرینی در دانشاگاه،
درآماد ماهیاناه خاانواده ،ساان ،روحیاه کاارآفرینی و سااطح
تحصیالت پدر 11درصد از تغییرات مهاارتهاای کاارآفرینی
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دانشااجویان را یناای ماایکنااد( .حسااینی و عزیاازی.)2901 ،
نتاایج نظرسانجی از  1099نفار از دانشاجویان دانشاگاه
مازندران نشان داد ،درحادود  12درصاد دارای ویژگایهاای
کارآفرینی هستند .میاانگین امتیااز کلای دانشاجویانی کاه
دارای ویژگاای کااارآفرینی بودنااد ،براباار  90/11و باارای
دانشجویان ایر کارآفرین برابر با  10/00بود کاه باا حاداقل
میانگین قابل قبول ( 91امتیااز) تفااوت فاحشای را دارد .از
ساوی دیگار ،مقایساه هار یاک از ویژگایهاای پنجگاناه
کارآفرینی نشان میدهد که ویژگی عزم و اراده (باا میاانگین
 )1/0در مقایساه باا ساایر خصیصاه هاا بیشاتر در نازد
دانشجویان این دانشگاه مالحظه میشود .امتیاز ویژگیهاای
توفیا طلبای ،اساتقالل طلبای ،خطرپاذیری و خالقیات
دانشجویان ،فاصله کمی با حداقل امتیاز قابل قباول دارناد(.
زالی و همکاران.)2901 ،
نتایج مطالعهای در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد که
بین انگیزه پیشارفت و خالقیات باا کاارآفرینی دانشاجویان
رابطااه معناایداری وجااود دارد ( برومنااد نسااب .)2902 ،در
مطالعهای در دانشگاه اصفهان در رابطه با بررسی قابلیتهای
کااارآفرینی دانشااجویان ،نتااایج نشااان داد کااه قابلیااتهااای
کاارآفرینی دانشااجویان در زمینااه اسااتقالل طلباای ،کنتاارل
درونی ،انگیزه پیشرفت و خالقیات بااالتر از حاد میاانگین و
نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پاایینتار اسات.
همچنین آماوزشهاای دانشاگاهی در پارورش ویژگایهاای
کارآفرینی دانشجویان مؤثر نبوده است ( بادری و همکااران،
 .)2901در مطالعه دیگری که در دانشگاه پیام نور اراک باه
انجام رسید همان نتایج مطالعه باال باه دسات آماد .محقا
مااینویسااد قابلیااتهااای کااارآفرینی دانشااجویان در زمینااه
استقالل طلبی ،کنترل درونی ،انگیزهی پیشرفت و خالقیات
باالتر از حد میانگین و نمرهی ریسک پذیری آنان از میانگین
پایینتر بوده اسات و همچناین آماوزشهاای دانشاگاهی در
پرورش ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان مؤثر نباوده اسات
(افاری .)2901 ،در تحقیقی در دانشگاه سامنان نیاز نتاایج
نشان داد که بین دانشکدههای مختلف از نظر نمره ویژگای-
های شخصایتی (ریساک پاذیری ،کاانون کنتارل ،نیااز باه
موفقیت ،سالمت فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رؤیا پردازی
و چالش طلبی) تفاوت معنایداری وجاود نادارد .بار اسااس
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نتایج تحقی نمره نهایی دانشجویان دانشکده دامپزشاکی در
دامنه ضعیف قرار دارد ،همچنین هی کادام از دانشاکدههاا
نمره کارآفرینی بسیار قاوی را باه دسات نیاوردناد (فای و
صفایی .)2900 ،نتایج تحقی در میان دانشجویان تحصیالت
تکمیلی پردی کشاورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه تهاران
نشان داد که در بین متغیرهای مربوط به عوامل روانشااختی
تأثیرگذار بر روحیه کاارآفرینی باه ترتیاب ساخت کوشای و
تالش مداوم ،اعتماد به نف و خودباوری و آیندهنگار باودن
دارای بیشاترین تااأثیر و حمایاات مااادی و معنااوی از طاارف
خانواده ،توان ایجاد انگیزه در دیگران و تجرباه فاردی دارای
کمترین تأثیر در ایجااد روحیاه کاارآفرینی باوده اسات .باه
منظور واکاوی تأثیر مولفههای روانشناختی بار میازان رفتاار
کارآفرینانه دانشاجویان کشااورزی ،از مادلساازی معاادالت
ساختاری استفاده شاد .بارای ایان منظاور متغیرهاای روان
شناختی شامل؛ روحیهی توفی طلبی ،اراده ،کنترل درونای،
ریسااک پااذیری ،اسااتقالل طلباای و خالقیاات بااه عنااوان
متغیرهای مستقل در مدل وارد شادند و تاأثیر آنهاا بار دو
متغیر نیت و رفتار مورد بررسی قرار گرفت .ذکار ایان نکتاه
ضروری است که محققان برای تدوین مدل پژوهش ،از مادل
رفتار برنامهریزی شده آژن استفاده نمودند (قاسمی و اسدی،
.)2900
پیهی ( ،)1990اظهاار داشات کاه از دو طریا مایتاوان
کارآفرینی را اندازهگیاری کارد .اوالو کاارآفرینی واقعای کاه
داللت بر افرادی دارد که به طور واقعی کسب و کاری را آااز
کردهاند و دوماو ،کارآفرینی پنهان و یا همان قصد کارآفرینانه
که داللت بر افرادی دارد که قصاد آاااز کساب و کااری را
دارند .نیت خود تابعی از نگرش نسبت به عمال ،هنجارهاای
ذهنی و باور به خودکارآمدی اسات و در شاکلگیاری رفتاار
نهایی نقش بسزایی دارد (آیزن .)2002 ،0نیت کاارآفرینی را
میتوان عاملی مؤثر بار رفتاار کارآفریناناه یاا تصامیم بارای
کااارآفرین بااودن قلمااداد کاارد (موریااانو و گورجیویسااکی،0
 .)1991آنچه که واضح و مبرهن است این که با بهرهگیاری
از مدلهای مبتنی بر نیات باه عناوان ابازار مناساب بارای
توضایح و تفسایر شاکلگیاری نیاات کارآفریناناه و رفتاار
. Ajzen
. Moriano and Gorgievski
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کارآفرین ،در مجموع این امکان فراهم میشود که از آن ،به
شااااکل یااااک چااااارچوب مناسااااب باااارای
اندازهگیری اثر مؤلفاههاای روانشاناختی بار نیات و رفتاار
کارآفریناناه در آماوزشعاالی بهاره گرفات .تایشایکوهی و
شامبر )1921(29پیرامون قصاد کارآفریناناه دانشاجویان در
دانشگاههای آفریقای جنوبی و عوامل موثر بار آن نشاان داد
که رابطه مثبت و معنیداری باین نگارشهاای شخصای و
سطح یادگیری و دانش کارآفرینانه با قصد دانشجویان برای
کارآفرین شدن وجاود داشات .آمباد و دمیات )1921( 22در
پژوهش خود در بین دانشجویان نتیجه گرفتناد کاه نگارش
فردی ،پی هی ( ،)1990اظهار داشت کاه از دو طریا مای
توان کارآفرینی را اندازه گیری کرد .اوالو کارآفرینی واقعی که
داللت بر افرادی دارد که به طور واقعی کسب و کاری را آااز
کارده اناد و دومااو ،کاارآفرینی پنهاان و یاا هماان قصاد
کارآفرینانه که داللت بر افرادی دارد که قصد آااز کساب و
کاری را دارند .نیت خود تابعی از نگارش نسابت باه عمال،
هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمادی اسات و در شاکل-
گیری رفتار نهایی نقش بسزایی دارد (آیزن .)2002 ،21نیات
کارآفرینی را میتوان عااملی ماؤثر بار رفتاار کارآفریناناه یاا
تصاامیم باارای کااارآفرین بااودن قلمااداد کاارد (موریااانو و
گورجیویسکی .)1991 ،29آنچه که واضح و مبرهن است ایان
که با بهرهگیری از مدلهای مبتنی بر نیت باه عناوان ابازار
مناسب برای توضیح و تفسیر شکلگیری نیات کارآفرینانه و
رفتار کارآفرین ،در مجموع این امکان فراهم میشود کاه از
آن ،به شکل یک چارچوب مناسب بارای انادازهگیاری اثار
مؤلفههاای روانشاناختی بار نیات و رفتاار کارآفریناناه در
آموزشعالی بهره گرفات .تای شایکوهی و شاامبر)1921(29
پیرامون قصد کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاههای آفریقای
جنوبی و عوامل موثر بار آن نشاان داد کاه رابطاه مثبات و
معنیداری بین نگرشهای شخصی و سطح یادگیری و دانش
کارآفرینانه با قصد دانشجویان برای کارآفرین شادن وجاود

10

. Tshikovhi and Shambare
. Ambad and Damit
12
. Ajzen
13
. Moriano and Gorgievski
14
. Tshikovhi and Shambare
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داشت .آمبد و دمیات )1921( 21در پاژوهش خاود در باین
دانشجویان نتیجه گرفتند که نگرش فردی ،کنتارل رفتااری
درکشده و حمایت نسبی درکشده پیشبینایکننادههاای
قصد کارآفرینانه دانشجویان هستند.
مدل رفتار برنامهریزی شده آیزن در زمینه های گوناگونی به
کار گرفته شده اسات و نسابت باه مادلهاای دیگار ،نیات
کارآفرینانه را با جزئیات بیشتر و دقی تر مورد بررسای قارار
می دهاد .بناابراین تحقیا حاضار باا هادف بررسای نیات
کارآفرینی دانشجویان رشتههاای کشااورزی در دو دانشاگاه
بوعلی و پیام نور همدان صورت گرفته تا بتواند راهکارهاایی
جهات جلاوگیری از هادر رفات سارمایه ،نیارو و امکاناات
آموزشی دانشجویان ارائه دهد.
 -3روش تحقیق
این تحقی ازنظرماهیت ازنوع پژوهش های کمای محساوب
می شود و از نظار هادف ازناوع کااربردی اسات؛ روش ایان
تحقی به لحاظ دستیابی باه حقاای و داده پاردازی ،ازناوع
توصیفی – پیمایشی است با توجه به محدوده های تحقیا ،
طرح مورد استفاده دراین مطالعه ازنوع مقطعی بوده است .بر
اساس جدول بارتلت و همکااران( )1992حجام نموناه 919
نفر برآورد شد کاه در ایان مطالعاه 919پرسشانامه تکمیال
گردید .حجم نمونه در این تحقی را دانشاجویان ساال آخار
رشااته مهندساای کشاااورزی مقطااع کارشناساای دانشااکده
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشاگاه پیاام ناور همادان
تشکیل می دهند .جهت جماع آوری داده هاا از پرسشانامه
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  9بخش و  11گویاه باود.
به منظور بررسی روایی ابزار تحقی از نظرات اعضاای هیاأت
علمی دانشاگاه باوعلی ساینا و پیاام ناور اساتفاده گردیاد و
ضریب آلفای کرونباخ برای نیت کاارآفرینی  9/01محاسابه
گردید که بیانگر پایایی ابزار سنجش می باشد .جهت تجزیاه
و تحلیل دادهها از نارم افازار  spssاساتفاده شاد و در آماار
توصیفی از آمااره هاای میاانگین ،انحاراف معیاار و در آماار
استنباطی از ضرایب همبستگی و آزمون رگرسیون چندگاناه
استفاده شد.

. Ambad and Damit
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 -4یافتهها
بررسی دادههای جمعآوری شده نشانگر آن بود که میاانگین
سن دانشجویان مورد مطالعه در این تحقی  19/1سال می-
باشد که جوانترین آنها  19سال و مسنتارین آنهاا  10ساال
داشتهاند .جن اکثر پاسخگویان زن ( )%19/2بود و از نظار
وضعیت تأهل اکثر پاسخگویان مجرد ( )%11بودند .شغل پدر
اکثر پاسخگویان در این تحقی آزاد ( )%91باود .تحصایالت
پدر اکثر پاسخگویان در سطح فو دیپلم و لیساان ()%10
بوده است .میانگین تعداد اعضای خاانواده دانشاجویان ماورد
مطالعه  9نفر میباشاد .اکثار دانشاجویان ( )%11باه ایار از
تحصیل به شغل دیگری اشتغال نداشتند و تنها  11درصد به
ایر از تحصیل شغل دیگری داشتند.
برای توزیع فراوانی میزان نیت کارافرینانه دانشاجویان ماورد
مطالعه ،پ از جمع جبری گویه ها براساس فاصاله انحاراف
معیار از میانگین یا معیاار )ISDM(21اساتفاد شاد (میارک
زاده ،علی آبادی.)2909،
در سطح ضعیف = D‹M-1/2SD
در سطح متوسط= M-1/2SD≤D≤M+1/2SD
در سطح خوب = D›M+1/2SD
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب نمره
نیت کارآفرینانه دانشجویان پیامنور
نمره نیت کارآفرینانه

فراوانی

درصد

ضعیف(کمتراز)19

11

19/11

متوسط(بین 12تا)11

299

11/11

زیاد(باالتراز)11
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11/19

در خصوص نیت کاارآفرینی دانشاجویان ماورد مطالعاه 11
گویه در نظر گرفته شده و با استفاده از طیف لیکرت از آناان
خواسته شده تا به سؤاالت طرح شاده پاساخ دهناد .کاه در
نتیجه نیت کارآفرینی حدود  11درصد از دانشجویان ماورد
مطالعه در حد زیاد بوده اسات .همچناین  11/1درصاد نیاز
دارای نیت کارآفرینی متوسط و  19/1درصد نیز دارای نیات
کارآفرینی ضعیف بوده اند .در مجموع نتایج نشاان مایدهاد
که دانشجویان پیام نور دارای نیت کاارآفرینی متوساط باه
باال هستند (جدول.)2

. Interval of standard Deviation from Mean
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برای توزیع فراوانی میزان نیت کارآفرینانه دانشاجویان ماورد
مطالعه ،پ از جمع جبری گویه ها براساس فاصاله انحاراف
معیاااار از میاااانگین اساااتفاد شاااد (میااارک زاده ،علااای
آبادی.)2909،

جنسیت

9/211

*9/991

سن

9/290

9/212

مقطع تحصیلی

9/901

9/191

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نمره

معدل

9/901

9/912

نیت کارافرینانه دانشجویان دانشگاه بوعلی
نمره رضایت شغلی

فراوانی

درصد

ضعیف(کمتراز)19

00

19/91

متوسط(بین 12تا)11

211

91/99

زیاد(باالتراز)11

219

99/12

در خصوص نیت کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه 11
گویه در نظر گرفته شده و با استفاده از طیف لیکرت از آنان
خواسته شده تا به سؤاالت طرح شده پاسخ دهند .که در
نتیجه نیت کارآفرینی حدود  99درصد از دانشجویان مورد
مطالعه در حد زیاد بوده است .همچنین  91درصد نیز دارای
نیت کارآفرینی متوسط و  19/1درصد نیز دارای نیت
کارآفرینی ضعیف بوده اند .در مجموع نتایج نشان می دهد
که دانشجویان دانشگاه بوعلی دارای نیت کارآفرینی متوسط
به پائین هستند (جدول.)1
 -4بررسی رابطه بین متغیرهای فردی و نیت
کارآفرینی
به منظور بررسی رابطه بین برخی متغیرهای فردی با متغیر
وابسته یعنی نیت کارآفرینی دانشجویان به تناسب و بر
حسب نوع متغیر از ضرایب هبستگی استفاده گردید .نتایج
رابطه بین متغیرها در جدول  9آورده شده است .همانطور
که در جدول مشاهده می شود بین متغیرهای فردی شامل
سن ،مقطع و گرایش تحصیلی و معدل دانشجویان با نیت
کارآفرینی رابطه معنی داری وجود ندارد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که داشتن نیت کارآفرینی به سن ،مقطع و
گرایش تحصیلی و معدل دانشگاهی دانشجویان مورد مطالعه
بستگی ندارد و تنها بین جنسیت ،وضعیت اشتغال
دانشجویان ،ریسکپذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد با
نیت کارآفرینی آنها رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود.

جدول .3ضرایب همبستگی و سطح معنی داری
ضریب همبستگی

سطح معنی داری

گرایش تحصیلی

-9/12

9/221

ریسک پذیری

9/212

*9/991

استفاده از رسانه های
انبوهی

9/111

9/921

میزان عالقه به
کارافرینی

9/990

9/999

موانع اقتصادی

9/201

*9/912

سواد پدر

9/911

92219

میزان درامد

-9/912

9/921

وضعیت اشتغال

9/912

*9/911

 -5مقایسه میانگین گروهها
برای مقایسه میانگین های دو جامعه مساتقل از آزماون تای
مستقل استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که بین میاانگین
نیت کارآفرینی دختاران و پساران دانشاجو در ساطح 9/92
درصد اختالف معنی داری وجود دارد و با توجه به میانگین-
ها مشخ شد که نیت کارآفرینی پسارها بااالتر از دخترهاا
می باشد .همچنین مشخ شد از لحاظ ناوع دانشاگاه نیاز
بین میانگین نیت کاارآفرینی دانشاجویان دانشاگاه باوعلی و
پیام نور تفااوت معنای داری وجاود داشات ،بطوریکاه نیات
کارآفرینی در دانشجویان پیامنور بیشتر بود (جدول.)9
جدول  .4مقایسه میانگین بین دو گروه پسر و دختر
متغیر مورد مطالعه

میانگین

انحراف
معیار

سطح معنی
داری

پسر

12/91

21/12

9/910

دختر

12/11

29/19

نیت
کارآفرینی

با استفاده از آزمون  tمستقل ،مندرج در جدول  ،1میانگین
نیت کارآفرینانه (بین دو گروه دانشجویان بوعلی و پیامنور)
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج گویای آن است که اختالف
معنی داری در سطح  1درصد بین دو گروه مذکور از نظر
نیت کارآفرینی وجود دارد.
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جدول  .5مقایسه میانگین بین دو گروه دانشگاهی
متغیر مورد مطالعه

میانگین

انحراف

سطح

معیار

معنی
داری

نیت
کارآفرینانه

بوعلی

00/91

29/10

پیام
نور

01/11

29/10

9/922

به منظور بررسی و تعیین متغیرهای پیشگوییکننده نیت
کارافرینی با استفاده از مولفههای دموگرافیکی از تحلیل
رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد
(جدول.)1
جدول .6متغیرهای پیشگوییکننده نیت کارآفرینی
متغیر

B

انحراف

بتا

t

معیار

سطح
معنی
داری

مقدار
ثابت

91/911

1/91

-

1/111

9/999

جنسیت

9/111

9/100

9/191

1/119

9/210

ریسک
پذیری

9/011

9/111

9/111

9/921

9/929

میزان
درامد

9/119

9/119

9/121

1/119

9/921

وضعیت
اشتغال

9/011

9/101

9/911

9/911

9/911

موانع
اقتصادی

9/119

9/111

9/911

-9/119

-9/991

استفاده از
رسانه های
انبوهی

9/911

9/991

9/210

2/092

9/919

میزان
عالقه به
کارافرینی

9/112

9/190

9/190

9/209

9/991

ضریب همبستگی چندگانه( )Rدر این تحلیال برابار  9/10و
ضریب تعیاین ( )R²برابار  9/19اسات کاه نشاان مایدهاد
متغیرهای همچون ریسک پاذیری ،میازان درآماد ،وضاعیت
اشتغال ،موانع اقتصادی و عالقه  19درصد از تغییارات نیات
کارافرینانه رو تبیین میکند.
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نتایج باه دسات آماده نشاان مایدهاد کاه در مجماوع
دانشااجویان مااورد مطالعااه از نیاات کااارآفرینی بااااالیی
برخوردارند .بنابراین از این مسأله میتوان به عنوان زمینهای
مساعد برای اجرا و پیشبرد برنامههاای مرباوط باه توساعه و
آمااوزشهااای کااارآفرینی باارای دانشااجویان اسااتفاد کاارد.
همچنین نتایج نشان داد که پساران دانشاجو دارای روحیاه
کارآفرینی بیشتری میباشند  .از ساوی دیگار نتاایج آزماون
همبستگی نشان میدهد که باین متغیرهاای فاردی شاامل
سن ،مقطع و گرایش تحصیلی و معدل دانشجویان با روحیاه
کااارآفرینی رابطااه معناای داری وجااود ناادارد و تنهااا بااین
جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسکپذیری و مواناع
اقتصادی ،میزان عالقه ،میزان درآمد با نیت کاارآفرینی آنهاا
رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود .نتایج نشان میدهاد
که بین جنسیت دانشجویان مورد مطالعه و نیات کاارآفرینی
آنها رابطه معنیداری وجود ندارد .ایان مسااله باا نتاایج باه
دست آمده توسط یارایی (  ) 2909همخوانی دارد کاه بیاان
نماااوده باااین جنسااایت و نیااات کاااارآفرینی رابطاااه
معنیداری وجود ندارد .همچناین طبا نتاایج باین مقطاع
تحصیلی ،گرایش تحصایلی و نیات کاارآفرینی دانشاجویان
دانشکده کشاورزی بوعلی سینا که در این تحقیا مشاارکت
داشتند رابطه معنی داری وجود ندارد .نتایج به دست آمده از
تحقی مشابه در دانشگاه تبریاز توساط عاادلی سااردویی و
همکاران (  ) 2900خالف این نتیجه را به دست آورده است.
ولی نتایج به دست آمده در این تحقی در مورد عدم وجاود
رابطه باین گارایش و مقطاع تحصایلی دانشاجویان و نیات
کارآفرینی آنها باا نتاایج تحقیا مشاابه در دانشاگاه تبریاز
همخوانی و مطابقت دارد .بعالوه نتاایج نشاان داد کاه باین
موانع اقتصادی و نیت کارآفرینی دانشاجویان رابطاه معنای-
داری وجود دارد .بطوریکه هر چه مشکالت اقتصادی دانشجو
برای ایجاد یک فعالیت جدیاد بیشاتر باشاد تماایلش بارای
کارآفرینی کمتر میشود که میتوان دلیال آن را کااهش در
روحیه ریسکپذیری به دلیل نداشتن پشتوانه مالی مناسب و
فراهم نبودن امکانات زیربناایی مانناد زماین و ماشاینآالت
دانست .برخی نتایج به دست آماده در پاژوهش پورآتشای و
مختارنیا (  ) 2900نیز با این موضاوع مطابقات دارد.آنهاا در
پژوهش خود بیان کردند که از دیدگاه اعضای هیاات علمای،

201

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 2900

مهمترین متغیرهاای ماوثر بار کاارآفرینی داناشآموختگاان
کشاورزی به ترتیب عبارت از داشتن انگیزه کافی ،خالقیت و
نوآوری و تامین مالی بودناد .در حاالی کاه اگار دانشاجویان
کشااورزی از تسااهیالت و اعتبااارات باانکی اسااتفاده نماینااد
احتمال افزایش انگیزه برای کارآفرینی در آنان بیشاتر مای-
شود .نلسون و اساکات ( )2001نیاز در خصاوص اثرگاذاری
دریافت وام بر روحیه کاارآفرینی باه نتاایج مشاابهی دسات
یافتند .بین ریسکپذیری و روحیه کارآفرینی دانشجویان نیز
رابطه معنیداری وجود دارد .به طوریکه دانشجویان ریساک-
پذیر از انگیزه کاارآفرینی بیشاتری برخاوردار هساتند .ایان
نتیجه با یافتههای مطالعاات شاریفزاده و زماانی ( )2901و
همچنین هزارجریبی ( )2901در زمینه ریساک نیاز همساو
میباشد .همچنین نتایج اولویاتبنادی دانشاجویان از روش-
های توسعه کارآفرینی در دانشگاهها نشاان داد کاه تشاکیل
گروه های تحقیقاتی جهت پژوهشهای کارآفرینی ،برگازاری
کارگاههای آموزشی ،شناسایی و معرفای کارآفریناان موفا ،
استفاده از اساتید خاص آموزشهای کارآفرینی در دانشگاهها
و تشااکیل کااانون کااارآفرینی در دانشااگاههااا بااه ترتیااب از
مهمتاارین راهکارهااای توسااعه کااارآفرینی در دانشااگاههااا
میباشند .بنابراین اکثریت دانشجویان عالقهمند باه شارکت
در دورهها و کارگاههای آموزش کارآفرینی هساتند .از طارف
دیگر اکثار دانشاجویان خواساتار اساتفاده از اسااتید خااص
آموزشهاای کاارآفرینی در دانشاگاه هاا هساتند .ایان امار
نشاندهنده اعتماد کم دانشجویان به آموزش کاارآفرینی در
دانشگاه و از طرف دیگر عدم رضاایت نسابت باه محتواهاا و
برنامههای آموزش کارآفرینی است کاه در دانشاگاههاا ارایاه
میشوند که این دورهها و آموزشها بیشتر ایر تخصصی و به
صااورت نظااری هسااتند و االااب توسااط اساااتیدی تاادری
میشوند که تخص کارآفرینی ندارند .همچنین بررسایهاا
در این پژوهش نشان داد کاه برگازاری دورههاای تخصصای
کارآفرینی متناسب با رشته تحصیلی دانشاجویان ،تاکیاد بار
روشهای آموزش عملی در دورههای کارآفرینی متناساب باا
محتوای برنامههای کارآفرینی با عالقاه و نیااز دانشاجویان و
افزایش اطالعات و دانش دانشجویان نسبت به کاارآفرینی از
جمله موضوعات اولویتدار در روشهای توسعه آموزشهاای

کارآفرینی هستند که برنامهریزان آموزشی میبایسات بادان
توجه نمایند.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه باه نتاایج بدسات آماده از ایان پاژوهش مایتاوان
استنباط کرد که دانشجویان کشاورزی از پتانسیل مناسابی
برای بروز رفتارهای کارآفریناناه برخوردارناد .لاذا مایتاوان
اذعان داشت که اگر پیششارطهاای الزم بارای باروز رفتاار
کارآفرینانااه (ایجاااد کسااب و کااار جدیااد) فااراهم گااردد،
دانشجویان میتوانند با کسب مهارتهای کارآفرینانه در ایان
راه پیشقدم شوند .بنابراین میتاوان نتیجاه گرفات کاه اگار
چارچوب و برنامههای آموزشی درسای دانشاگاه در راساتای
ارتقاء ظرفیتهای روانشاناختی ا انگیزشای و توانمندساازی
دانشجویان از منظر مهارتهای کاارآفرینی باازنگری گاردد،
میتواند امیدبخش این موضوع باشد که دانشجویان در حین
تحصیل و یا پ از فارغ التحصیلی به دنباال خلا فرصات-
های کارآفرینانه باشند .همچنین میتوان استنباط نمود کاه
نیت کارآفرینانه دانشجویان تحت تأثیر مؤلفههای گونااگونی
قرار میگیارد .برخای از ایان مؤلفاههاا باه زیرسااختهاای
اقتصادی و اجتماعی جامعه مربوط میشود که سهم عظیمی
از آن بر عهده سیاستگذاران و برنامهریزان کشور میباشاد .از
جنبه دیگر میتوان به ویژگیهاای انگیزشای و روانشاناختی
دانشجویان اشاره کرد .این بعد تحت تأثیر آموزشهای عالی
و اجتماعی قرار دارد که میتوان با برنامهریزیهای بلندمدت
آن را ارتقاء داد .همچنین بعد دیگاری کاه مایتاوان باه آن
اشاره نمود ،اقدامات و برنامههای متفاوت میان دانشاگاههاای
مختلف میباشد چراکاه یافتاههاای ایان پاژوهش حااکی از
تفاوت نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای مختلف بود.
در پایان براساس نتایج موجود پیشنهادهای زیار ارائاه مای-
گردد:
ا دریافت وام و تسهیالت برای دانشجویان و فارغ التحصیالن
میتواند تاا حاد زیاادی دادااه آناان بارای فاراهم نماودن
امکانات الزم برای اجرای طرحهای مورد نظرشاان را کااهش
دهد.
 الزم است نسابت باه اجارای برناماههاای آموزشای بارایدانشجویان توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه اقدامات الزم
با جدیت بیشتری انجام پذیرد.
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 پیشنهاد میشود مسئولین دانشکده و دانشاگاه نسابت باههدایت آموزشهای تخصصای کاارآفرینی بارای رشاتههاای
مختلف کشاورزی و با استفاده از روشهای عملی و کاربردی
اقدام نمایند و از اسااتید مجارب کاارآفرینی در ایان زمیناه
استفاده نمایند.
 شایسته است که اعضای هیات علمی دانشاگاه باا موضاوعکارآفرینی آشنایی بیشاتری پیادا نماوده و نظار ایشاان باه
مفاااهیم ایاادهپااردازی در تاادری فرآیناادهای آموزشاای و
پژوهشی جلاب شاود و کارگااههاای آماوزش کاارآفرینی در
دانشگاه ها جهات اساتفاده اسااتید برگازار شاود .دورههاای
تخصصی کاارآفرینی متناساب باا رشاتههاا و گارایشهاای
تخصصی دانشجویان در دانشگاهها برگزار گردد.
 ضریب همبستگی چندگانه( )Rدر این تحلیل برابر  9/10وضریب تعیاین ( )R²برابار  9/19اسات کاه نشاان مایدهاد
متغیرهایی همچون ریسکپاذیری ،میازان درآماد ،وضاعیت
اشتغال ،موانع اقتصادی و عالقه  19درصد از تغییارات نیات
کارافرینانه را تبیین مایکناد .ایان نشاان مایدهاد کاه باا
گسترش این مولفه میتوان امید داشت که نیت کارآفریناناه
دانشااجویان باااال باارود همچنااین بااین نیاات کارآفرینانااه
دانشجویان پسر با دانشجویان دختر اختالف معنادرای وجود
داشاات بااه طااوری کااه پسااران بیشااتر در پاای فعالیتهااای
کااارآفرینی هسااتند درمقاباال نیاات کارآفرینانااه در بااین
دانشجویان دانشگاه پیام نور
منابع
 .2آقاسیزاده.فتح اله (.)2901اشتغال دانش آموختگان
کشاورزیی :الزامها و راه کارها .مجموعه مقالههای
همایش علمی آموزش کشاورزی کشور ،انجمن ترویج
وآموزش کشاورزی ایران.ص .219
 .1اسکندری ،ف ،.حسینی ،م ،.کالنتری ،خ.)2901( .
عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانة دانش آموختگان
آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران .اقتصاد
کشاورزی و توسعه ،سال  ،29شماره .291-299 ،19
 .9باااارانی ،ش .)2900( .واکااااوی ادراک و انتظاااارات
دانشااجویان کشاااورزی از اشااتغالپااذیری رشااتههااای
کشاااورزی در دانشااکدههااای ااارب کشااور .پایاااننامااه
کارشناسیارشد در رشاته تارویج و آماوزش کشااورزی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
 .9بدری ،احسان ،.لیاقتدار ،محمد جواد ،.عابدی ،محماد
رضا و جعفری ،ابراهیم .)2901 ( .بررسای قابلیاتهاای
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه پژوهش

209

هم از دانشگاه بوعلی بیشتر بود که این خاود جاای پاژوهش
بیشتری دارد در انتخاب روشهای آموزشی دورههای آموزش
کارآفرینی از شیوههای عملی استفاده شاده و حتایاالمکاان
انتخاب محتوای آموزشی و برنامههای درسی مطاب عالی و
نیاز دانشجویان باشد .بر اساس اولویت های باه دسات آماده
توصاایه ماای شااود جهاات دورههااای آمااوزش کااارآفرینی در
دانشگاهها از مربیان یا اساتید با تجربه در زمینه آموزش های
کارآفرینی استفاده شود .پیشنهاد میشود به منظور تقویت و
توسعه فرهنگ کارآفرینی به طور ادواری سمینارهای علمای
و کارگاههای تخصصی در ساطح دانشاگاه برگازار گاردد و از
کارآفرینان موف نیز دعوت به عمل آید .باه منظاور ترایاب
دانشجویان به موضوع کارآفرینی تشکیل گروههای تحقیقاتی
پژوهشهای کارآفرینی در برنامهریازیهاای آتای دانشاگاه و
دستگاههای اجرایی تبیین گردد .باا توجاه باه اولویات قارار
گرفتن موضوع تناسب با محتوای برنامه هاای کاارآفرینی باا
عالقه و نیاز دانشجویان ،تشکیل کمیته نیازسنجی علمی باه
منظور تعیین محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی با توجاه
بااه عالقااه دانشااجویان و نیازهااای فعلاای بخااش کشاااورزی
پیشنهاد میشود.

کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه پژوهش
و برنامهریزی در آموزش عالی ،سال  ،21شاماره-02 ،1
.19
 .1برومند نسب ،محمد .)2902( .بررسی رابطهی سااده
چندگانااه وضااعیت اجتماااعی -اقتصااادی ،انگیاازهی
پیشرفت ،مخاطره پذیری ،جایگاه مهار ،خالقیت و عازت
نف با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چماران
اهواز ،پایان ناماهی کارشناسای ارشاد ،دانشاگاه شاهید
چمران اهواز ،دانشکدهی علوم تربیتی.
 .1بهراماای ،فضاال الااه و االمحسااین زمااانی (.)2909
آماوزش عالیکشاااورزیی ،تنگناهااا و راهکارهااا ،مجلااه ی
جهاد ،سال بیست و یکم ،شماره . 19
 .1پورآتشاای ،م  ،.و مختارنیااا ،م  .) 2900 ( .بررساای
عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان کشااورزی از
دیدگاه اعضای هیات علمی پاردی کشااورزی و مناابع
طبیعاای دانشااگاه تهااران  .مجلااه تحقیقااات اقتصاااد
کشاورزی و توسعه کشاورزی ایرا  ،ن جلد  ،1شماره .1
 -پورداریانی ،احماد .)2909 ( .کاارآفرینی .تهاران:
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دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 2900

کشاورزی و توسعه کشاورزی ایرا  ،ن جلد  ،1شماره .1
 .0پورداریانی ،احمد .)2909 ( .کارآفرینی .تهران :مؤسساهی
فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
 .0پوررجب ،پیمان .)2902( .بررسای ویبزگایهاای اساسای
کارآفرینان و عوامل مؤثر بر کارآفرینی .کارآفریناان ،ساال ،9
شمارهی .19-10 ،19
 .29جمشاایدی فاار ،م ،.خرماای ،ش ،.راحلاای ،ح.)2900( .
بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده
کشاورزی تبریز .پژوهش های تارویج و آماوزش کشااورزی،
شماره .19-19 ،9
 .22حسینی لرگاانی ،م ،.میار عارب رضای ،ر ،.رضاایی ،س.
( .)2901آموزش کارآفرینی در هازاره جدیاد؛ زیار سااختی
برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی .پژوهش و برنامه
ریزی در آموزش عالی ،شماره .220-291 ،19
 .21حسینی ،م ،.عزیزی ،ب .)2901( .بررسی عوامل موثر در
توسعه روحیه و مهارتهاای کاارآفرینی در میاان دانشاجویان
سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران .علوم کشااورزی
ایران .شماره .192-112 ،1
 .29حسینینیا ،غ ،.عطائی ،پ .و یعقاوبی فرانای ،ا.)2901( .
ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان و تأثیر
آن بر قصد کارآفرینی (مورد مطالعه :مراکز آماوزش علمای-
کاربردی مهارت) .فصلنامه آموزش مهندسی ایران،)19(20 ،
.11-99
 .29خسااروی پااور ،ب ،.ایرواناای ،ه ،.حسااینی ،م ،.موحااد
محمدی ،ح .)2901( .شناسایی و تحلیل مولفه های آموزشی
موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی
علمی کاربردی کشاورزی .علوم کشااورزی ایاران .شاماره ،1
.191-121
 .21دربااان آسااتانه ،علیرضااا ،.قاادیری معصااوم ،مجتباای و
فیروزی ،محمد علی .)2909( .بررسی ارتبااط باین عملکارد
سازمانی و مهارتهای کاارآفرینی مادیران محلای روساتایی
(مطالعااه مااوردی دهیاااران اسااتان قاازوین) .پااژوهشهااای
روستایی ،سال  ،9شماره.11 -10 ،2
 .21زالی ،محمد رضا ،.مدهوشی ،مهرداد و کردنائیج ،اسداهلل.
(  .)2901ارزیاابی مشخصاه هاای کاارآفرینی دانشاجویان (

مورد مطالعه :دانشگاه مازنادران) .فصالنامهی مادرس علاوم
انسانی ،ویژه نامهی مدیریت. 02 -229 ،
 .21زمانی ،االمحسین( .)2909برآورد نیااز بخاش عماومی
برای نیروی متخصا در بخاش کشااورزی ،فصال ناماه ی
اقتصادکشاورزیی و توسعه ی ،سال نهام  ،شاماره  ،91وزارت
جهادکشاورزی .ص ص.20-99
 .20سلطانی ،مرجانه (  .) 2911تعاونی ها و فقارا ،انتشاارات
اتحادیه ی تعاونی هاای مصارف کارکناان دولات در اساتان
همدان،ص ص .21-19
 .20شریف زاده ،م ،.زمانی ،غ .)2901( .روحیه کارآفرینی در
دانشجویان کشاورزی :مطالعه موردی دانشگاه شایراز .علاوم
کشاورزی ایران .شماره .291-221 ،2
 .19شهبازی،اسااماعیل و امیرحسااین علاای بیگاای(.)2901
تحلیاال توقعااات و انتظااارات ماادیران وکارفرمایااان بخااش
کشاورزی از دانش آموختگان سطوح مختلاف نظاام آماوزش
کشاورزی .مجموعه ی مقالاه هاای هماایش علمای آماوزش
کشاورزی کشور ،انجمن ترویج وآموزش کشاورزی ایران.
 .12صادقی ،س ،.عدلی ،ف .)2900( .رابطه جو نظام آموزش
عالی و پرورش روحیاه کاارآفرینی دانشاجویان .پژوهشانامه
تربیتی ،شماره .19-09 ،11
 .11صفری شالی ،رضاا ورمضاانی ،مساعود( .)2902ارزیاابی
تأثیر آموزش بر موفقیات ،شارکت هاای تعااونی مرااداری.
مجلّه ی علوم و فنون کشاورزی و مناابع طبیعای ،جلاد  1و
شماره .19 ، 1
 .19عادلی ساردویی ،م ،.ظریفیان ،ش ،.شریفی ،ا ،.احساانی،
م ،.و اکرمی ،ا .ح ، 2900 ( .آذر)  .مقایسه قابلیتها و روحیاه
کارآفرینی مقاطع مختلف تحصایلی دانشاجویان کشااورزی.
اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی.
 .19علی میاری ،م .)2901( .آماوزش کاارآفرینی :پیادایش،
توسعه ،گرایش ها و چالش ها ،فصالنامه توساعه کاارآفرینی،
سال اول ،شماره اول.299-210.
 .11علاایآبااادی ،و ،.عطااائی ،پ ،.موحاادی ،ر .و خیاااطی ،م.
(2901الف) .واکااوی کیفای الزاماات و چاالشهاای توساعه

خوداشااتغالی دانااشآموختگااان کشاااورزی .کااارآفرینی در
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