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 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران
-2دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران

چکیده

كارآفرینـی ،یكـی از اركان اصلـی توسـعة پایـدار مـی باشـد .در همیـن زمینـه ،ایـن تحقیـق بـه منظـور مـدل یابـی معادلـه

سـاختاری عاملهـای موثـر بر توسـعه مهـارت های کارآفرینی دانشـجویان آموزشـکده های کشـاورزی ایران انجام گرفته اسـت.
تحقیـق از نـوع ع ّلـی -ارتباطـی اسـت .جامعـه ی آمـاری  9907تـن دانشـجویان آموزشـکده هـای کشـاورزی بـود .با اسـتفاده از
فرمـول کوکـران  288نفـر بـه عنـوان نمونه ی آمـاری انتخاب شـدند و نمونه گیری طبقه ای با انتسـاب متناسـب انجام شـد .ابزار
تحقیـق پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بـود كـه روایی محتوایـی آن بر پایه نظرسـنجی از متخصصـان ترویج و آموزش كشـاورزی
تأییـد و پایایـی آن بـا اسـتفاده از فرمـول تتـای ترتیبـی  θ =0/94محاسـبه شـد .بـه منظـور تجزیه و تحلیـل داده هـا در دو بخش

آمـار توصیفـی و اسـتنباطی از نـرم افزارهـای  SPSSWin21و( LISREL (8/5اسـتفاده شـد .تجزیـه تحلیـل داده هـای تحقیـق
گویـای آن بـود کـه حـدود  37درصـد از پاسـخگویان میـزان مهـارت کارآفرینـی را در سـطح متوسـط و  29/7درصد در سـطح باال

ارزیابـی کردنـد .نتایـج مـدل یابـی معادلـه سـاختاری نشـان داد کـه مهمتریـن عامـل مؤثر بر توسـعه ی مهـارت هـای کارآفرینی

دانشـجویان آموزشـکده های کشـاورزی ایران ،عامل روحیه کارآفرینی اسـت که ضریب مسـیر آن  p=0/56محاسـبه شـد .عامل
شـخصی بـه میـزان  p=0/42و عامـل محیطـی به میـزان  p=0/19در توسـعه مهارت هـای کارآفرینـی تأثیر دارند .عامل آموزشـی

نیـز بـه میـزان  p=0/42در توسـعه مهـارت هـای کارآفرینـی تأثیـر دارد .هـم چنیـن عامل آموزشـی بر عامـل محیطی ،بـا ضریب

مسـیر  p=1/07تأثیـر دارد .در سـاختار متغیـر پنهـان مهـارت هـای کارآفرینی ،بیشـترین تاثیـر را برنامه ریـزی و تعیین هدفها
داشـته است.

کلید واژهها :مهارت کارآفرینی ،روحیه کارآفرینی ،دانشجویان کشاورزی ،آموزشکده کشاورزی

نویسندهی مسئول :امیر احمدپور

رایانامهAhmadpour@iausari.ac.ir :

دریافت 1393/10/3 :؛پذیرش1394/3/5 :
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مقدمه

رشـد روز افـزون جمعیـت ،پاییـن بودن ظرفیت هـای تولید

و عملکـرد نامطلـوب نظـام آموزشـی عالـی در تربیـت نیـروی

و کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط اسـتانداردهای زندگـی را
بهبـود بخشـند (هنلـی.)2002 ،

دانشـجویان و دانـش آموختـگان دانشـگاه هـا نیـز دریافتـه

انسـانی ماهـر و کارآمـوزده باعث به وجود آمـدن بحران بیکاری

انـد کـه آنـان وارد محیـط هـای کاری متغیـر ،پویـا و پیچیـده

دانـش آموختـگان رشـته های کشـاورزی رغبت چندانـی به کار

سـریع فنـآوری ،دنیـای فرصـت هـای کاری را تغییر داده اسـت

هـای مرتبـط بـا ایـن رشـته هـا را شـغلی پر زحمـت ،کـم درآمد

دارنـد کـه رفتارهـا و گرایـش هـای کارآفرینانـه از خـود نشـان

در دهههـای اخیـر شـده (احمدپورداریانـی .)1386 ،اغلـب
عملـی و تولیـدی نشـان نمی دهنـد و در بیشـتر مواقـع فعالیت

و دور از شـان یـک دانـش آموختـه دانشـگاهی تلقی مـی کنند.
در صورتـی کـه انتظـار مسـوالن و جامعـه از دانـش آموختـگان

خواهنـد شـد ،عاملهایـی مانند؛ جهانی شـدن ،رقابت و رشـد
و انتظارهـای کارفرمایـان تغییـر یافتـه و آنـان نیـاز بـه کارکنانی

دهنـد (دراکـر .)1985 ،از سـوی دیگـر ،اکثریت مشـاغل نوین،
در شـرکت هـای کوچـک و متوسـط ایجـاد مـی شـود ،در نتیجه

کشـاورزی ایـن اسـت که آنان افزون بر اشـتغال خود بـرای افراد

شـرکت هـای امـروزی ،کوچـک تـر شـده و سـازمان هـای بزرگ

بیـکاری در کشـور یکـی از موضوعهایـی اسـت کـه سـبب لـزوم

کمتـری را بـه کار مـی گیرنـد .ایـن امـر ،بدیـن معنـا اسـت کـه

دیگـر جامعـه نیـز کار ایجـاد کننـد (رسـول اف .)1380 ،چالش

توجـه بـه کارآفرینـی شـده اسـت و بـا اسـتناد بـه نتایـج آخرین

تـر نیـز (بـا اسـتفاده از فنـآوری هـای نوین) بـه طور عمـوم افراد
دانشـجویان و دانـش آموختـگان سـده بیسـت و یکـم ،امنیـت

سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن سـال  90مرکز آمار ایران،

شـغلی پایـدار و بلنـد مـدت نخواهند داشـت .از ایـن رو امروزه،

در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن شـمار 38هـزار و  438نفـر در

بـه چالـش کشـیده شـده اسـت (زالـی و همـکاران.)1386 ،

در کل حـدود  768هـزار دانـش آموختـه دانشـگاهی بیـکار
رشـتههای کشـاورزی و دامپزشـکی هسـتند ،بـه نظر می رسـد
افـراد کارآفریـن و تفکـر خـود اشـتغالی ،بهعنـوان راه حـل های

آموزش دانشـگاهی بـه عنوان ابـزار کاریابی دانـش آموختگان،

در سـالهای اخیـر ،مشـاهده مـی شـود کـه دانـش آموختـگان
دانشـگاه هـا ،بـه طـور جـدی عالقـه منـد بـه ایجـاد کسـب و

مـورد نیـاز از سـوی سیاسـتگذران و مدیـران اقتصـادی مـورد

کارهـای مسـتقل هسـتند .بنابراین نیـاز به دانـش آموختگان و

کارآفرینـی موضوعـی اسـت کـه از اواخـر سـده بیسـتم مورد

دانشـگاه هـای معتبـر جهـان ،پـرورش دانشـجویان و در نتیجه

و منشـا دگرگونیهـای بزرگـی در زمینـه صنعتـی ،تربیتـی

کارآفرینانـه ی دانـش آموختگان بـه عنوان دسـتور کار ملی ،به

توجـه قـرار گرفتـه اسـت (بـدری و همـکارن.)1385 ،

توجـه موسسـههای آموزشـی کشـورهای جهـان قـرار گرفـت
و خدماتـی شـد .هـم چنیـن چرخـه هـای توسـعه اقتصـادی

همـواره بـا توسـعه کارآفرینی بـه حرکـت در می آید ،بـه عبارت

دانشـجویان کارآفریـن افزایـش یافته اسـت و هدف بسـیاری از
دانـش آموختـگان کارآفریـن اسـت .در واقع ،پرورش اسـتعداد
منظـور توسـعۀ کارآفرینـی مورد توجـه اقتصاددانان و دانشـگاه
هـای کشـورهای مختلف قرار گرفتـه و این امر ،نیازمند توسـعه

بهتر ،کارآفرینی موتور رشـد و توسـعه اسـت .کارآفرینی فرایند

کارآفرینـی در میـان دانشـجویان و دانـش آموختـگان خواهـد

توسـعه دانـش ،مهارت ها و ارزشـها توانمند کرده ،افـراد را قادر

اكبـری و همـکاران ( ،)1393در تحقیقـی عامـل هـای موثـر

مـی سـازد .کارآفرینـی باعث افزایش بهـره وری افـراد و منابع و

را سـنجیدند کـه نتیجـه نشـان داد ،متغیـر هنجارهـای ذهنی،

بـاور اسـت کـه چالـش اصلـی هـر جامعـه ناشـی از درك نکـردن

جمعی توانسـتند  35/1درصد از واریانس متغیر نگرش نسـبت

یـا مجموعـه فعالیـت هایـی اسـت کـه افـراد را در فراگیـری و

بـه تعریف ،شـناخت ،تحلیـل و برخورد با مسـایل اطـراف خود

در نتیجـه افزایـش درآمـد مردم جامعه می شـود .کرزنـر بر این

بـود (زاهـدی مازندرانـی.)1383 ،

بـر نگـرش جوانـان روسـتای مشـهدبیلو نسـبت بـه كارآفرینـی

دانـش كارآفرینـی ،حمایـت خانـواده ،خودكارآمـدی و سـن

فرصـت هاسـت و کارآفرینـی آگاهـی از فرصـت هـای سـودآور

بـه كارآفرینـی را تبییـن كننـد و هنجارهـای ذهنـی بیشـترین

فرصـت های جدیـدی را بـرای کارآفرینـان ایجاد کند تـا درآمد

( ،)1391در بررسـی رابطـه ی هـوش اجتماعـی بـا مهـارت

و کشـف نشـده اسـت (سـندیپ .)2007 ،کارآفرینـی مـی توانـد

و سـرمایه خـود را افزایش دهنـد و با ایجاد موسسـههای جدید

نقـش را در تبییـن این واریانس داشـت .آقااحمدی و همکاران
کارآفرینی دانشـجویان دانشـگاه آزاد شهرسـتان چالوس نشان
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دادنـد یافتـه هـای پژوهشـی رابطـه ی میـان هـوش اجتماعـی

( ،)1382در بررسـی زمینـه هـای بـروز و پـرورش کارآفرینی در

بهدسـت آمـده افـرادی کـه دارای توانمنـدی برقـراری ارتبـاط

بهشـتی نتیجـه گرفـت کـه بیـن متغیرهـای اعتمـاد بـه نفـس،

اجتماعـی بودنـد ،توانسـتند از مهـارت کارآفرینـی بیشـتری

دانشـجویان بـا کارآفرینی آنان رابطـه معنی داری وجـود دارد.

و مهـارت هـای کارآفرینـی را تاییـد کـرده اسـت ،بنـا بـر نتایـج

اجتماعـی و قـدرت برقـراری ارتبـاط در شـبکه هـای روابـط
بهـره مند شـوند.

دانشـجویان سـال آخـر کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد شـهید
انگیـزه پیشـرفت ،خطـر پذیـری ،اسـتقالل طلبـی و خالقیـت
اگوچوکـوا و همـکاران ( ،)2014در پژوهشـی بـا عنـوان تاثیر

قاسـم نـژاد مقـدم ( ،)1389در پژوهشـی بـا عنـوان ارزیابـی

آمـوزش کارآفرینـی در دانشـجویان بـرای رسـیدن بـه آگاهـی

داد کـه میـزان خالقیـت دانشـجویان گـروه فنـی ،مهندسـی

که آگاهی توسـعه کسـب و کار و کسـب مهارت توسط بسیاری از

میـزان کارآفرینـی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسلامی نشـان

و پایـه از دانشـجویان گـروه علـوم انسـانی ،بیشـتر اسـت و
دانشـجویان پسـر ،نسـبت به دانشـجویان دختر استقالل طلب

تـر ،خطـر پذیرتـر و خلاق ترنـد .هـم چنیـن ،میـزان انگیـزه

پیشـرفت دانشـجویان مجـرد از دانشـجویان متأهـل بیشـتر
اسـت و مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری نیـاز به پیشـرفت،

توسـعه کسـب و کار و مهارت کسب سـود در نیجریه نشان دادند
دانشـجویان موسسـههای آمـوزش عالی نیجریه تـا حد کمی به

عنـوان یـک نتیجه از آمـوزش کارآفرینی به دسـت آمده اسـت.
چانـگ و ریپـل ( ،)2013در پژوهشـی بـا عنوان ارزیابی توسـعه

مهـارت هـای کارآفرینـی دانـش آمـوزان در پـروژه هـای فعـال
نشـان دادنـد تغییـرات قابـل توجهـی در درک دانش آمـوزان از

خالقیت و کنترل درونی باالتری دارند .خسـروی پـور و همکاران

مهـارت هـای خـود در طـول زمان وجـود دارد .اعتمـاد به نفس

تقویـت كارآفرینی در دانشـجویان از دیـدگاه دانش آموختگان

دادند.

( ،)1388در پژوهشـی بـا عنـوان تحلیـل عاملهـای مؤثـر بـر

مرکزهـای آمـوزش عالـی علمـی كاربـردی كشـاورزی نشـان

خـود را در مهـارت هـای خـاص بـه طـور قابـل توجهـی کاهـش

مقصـودی و داوودی ( ،)2011در تحقیـق راهبردهـای

دادنـد بـر پایـه نتایـج تحلیـل عاملـی ٧ ،عامـل روش هـای

توسـعه كارآفرینـی در ایـران ،نشـان دادند کـه عاملهایی که در

فـردی ،مهـارت هـای دانشـجویان ،ویژگـی های دانشـجویان و

انگیزشـی ،خالقانـه ،سـرمایهگذاری شـراکت .غیاثونـد و

آموزشـی ،محتوای آموزشـی ،امكانات و تجهیزات ،عامل های
عاملهـای محیطـی ارزیابـی شـد.

توسـعه كارآفرینـی تأثیرگذارنـد عبـارت اند از :عامل آموزشـی-
حسـینی ( ،)2009در تحقیقـی بـا عنـوان چالـش هـای پیـش

عزیـزی و حسـینی ( ،)1386عاملهـای موثـر بـر مهـارت

رو در توسـعه کارآفرینـی در کشـاورزی ایـران بـه ایـن نتیجـه

کشـاورزی تهـران را بررسـی کردند .نتایج بهدسـت آمـده از این

بیشـتری بر توسـعه کارآفرینی در تعاونیهای کشـاورزی داشته

خانواده و محتوای برنامه آموزشـی دانشـگاه با روحیه و مهارت

لیتونـن ( ،)2000در بررسـی نقـش ویژگیهـای شـخصیتی

هـم چنیـن بیـن سـن ،سـطح تحصیلات پـدر ،درآمـد ماهیانه

شـخصیتی هـم چون کمـال طلبـی ،هدفجویی ،تفکـر خالق،

هـای کارآفرینـی در میـان دانشـجویان سـال آخـر دانشـکده
تحقیق نشـان داد که بین سـطح تحصیالت مادر ،درآمد ماهانه

کارآفرینـی دانشـجویان رابطه مثبت و معنـی داری وجود دارد.

رسـید که چالـش های مالـی ،فنـی ،اطالعاتی ،تنظیمـی تاثیر
است.

افـراد در توسـعه كارآفرینـی نشـان داد کـه افـراد بـا ویژگیهـای

خانـواده ،بـه کارگیـری روش هـای توسـعه آمـوزش کارآفرینـی

خطرپذیـری ،اعتمـاد بـه نفـس ،كارآفرینـان موفقـی میشـوند

رابطـه مثبـت و معنـی داری آشـکار گشـته اسـت .یارایـی

مؤثـری در توسـعه كارآفرینـی ایفـاء کننـد .هـاوارد (،)2004

در دانشـگاه و روحیـه بـا مهـارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان

و بـا ارایـه آموزشهـای الزم و مـورد نیـاز مـی تواننـد نقـش

( ،)1383بـه بررسـی برخـی روحیـات و مهارت هـای کارآفرینی

در پژوهشـی تأثیـر توسـعه مهـارت هـای کارآفرینی (اسـتقالل

پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه مدیـران انگیزه پیشـرفت

بـه نفـس و خالقیـت) را بـر کارآفرینـی  450نفـر از دانشـجویان

در دانشـجویان دانشـگاه شـیراز و مقایسـه آن با مدیران صنایع

باالتـری نسـبت بـه دانشـجویان دارنـد امـا خطـر پذیـری

دانشـجویان از مدیـران صنایـع باالتـر بـوده اسـت .عزیـزی
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طلبـی ،خطرپذیـری ،انگیزه پیشـرفت ،کنترل درونـی ،اعتماد

مـورد بررسـی قـرارداد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه رابطـه ی

مسـتقیمی بین این قابلیـت ها و مهارت کارآفرینـی افراد وجود

شماره  ،32بهار 94

دارد .هـاروی دیـن و پیتسـکو ( ،)2000آمـوزش کارآفرینـی در

دانشـجویی تقویـت شـود.

محتـوای برنامه ی آموزشـی دانشـگاه و به کارگیـری روش های

آموزشـکده های کشـاورزی کشـور در جهت اسـتفاده از ظرفیت

کارآفرینـی دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـی دارد و سـرفصل

از سـویی چـون تـا کنون تحقیـق جامعـی در این زمینـه صورت

دانشـگاه سـوئد بررسـی کردنـد و هـر یـک نشـان دادنـد کـه

توسـعه آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاه بـا روحیـه و مهـارت
هـای درسهـای دانشـگاه بـا روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان
رابطـه ی معنـی داری نـدارد.

از آنجایـی کـه توسـعه مهـارت هـای کار آفرینی دانشـجویان

هـای موجـود کشـور دارای اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و
نپذیرفته اسـت ،از این رو ضرورت بررسـی این موضوع و یافتن

راه کار هایـی در زمینه توسـعه مهارت هـای کارآفرینی در میان

امـا ،بررسـی توسـعه روحیـه و مهـارت هـای کارآفرینـی

دانشـجویان آموزشـکده هـای کشـاورزی بـه شـدت احسـاس

هـای آموزشـی عالـی مـی باشـد .ایـن تغییـر در تحلیـل کارایی

در زمینـه عاملهـای موثـر بر توسـعه مهـارت هـای كارآفرینی،

در دانشـجویان یکـی از جنبـه هـای ارزیابـی کیفیـت فعالیـت

درونـی نظـام آمـوزش عالـی بـه منظـور پـی بـردن بـه وضـع

موجـود و آسـانی تصمیـم گیـری مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد

مـی شـود .بررسـی و مـرور ادبیـات و تحقیـق هـای انجام شـده
نشـان داد کـه عامـل هـای مختلفـی مـی تواننـد در ایـن زمینـه

دخیـل باشـند کـه می تـوان آنهـا را به صـورت خالصـه در قالب

کـه بـا اسـتفاده از نتیجـه ی آن می تـوان از طریق برنامـه ریزی

عامل های محیطی ،شـخصیتی ،آموزشـی و روحیه کارآفرینی

دانشـگاهی در قالـب اشـتغال ،هنگامـی صـورت واقعـی و

پرسـش اصلـی تحقیـق ایـن اسـت عامـل هـای تأثیرگـذار در

آموزشـی در جهـت بهبـود فعالیـت هـا کوشـش کـرد .تخصـص
عملیاتـی بـه خـود مـی گیـرد کـه شـکل گیـری روحیـه و مهارت

هـای کارآفرینـی در دانـش آموختگان آمـوزش عالـی در دوران

استفاده از روش آموزش راه دور برای کارآفرینی
استفاده از وسایل آموزشی پیشرفته برای آموزش کارآفرینی
انتشار مجله علمی _ترویجی در زمینه کارآفرینی
ایجاد پایگاه های اطالع رسانی اینترنتی برای معرفی و ارتباط با
کارآفرینان برتر
آموزش توسط کارآفرینان موفق
برگزاری برنامه های تیمی در دانشگاه
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های کارآفرینی
برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی
برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه در زمینه کارآفرینی
تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی
تربیت مدرسان آموزش های کارآفرینی
تشکیل گروه های تحقیق هایی برای پژوهش های کارآفرینی
راه اندازی پایگاه اینترنتی برای مرکز کارآفرینی در دانشگاه
شناسایی و معرفی کار آفرینان موفق و دعوت برای سخنرانی

دسـته بنـدی نمـود (نـگاره  .)1بـا توجـه بـه آن چـه مطرح شـد
زمینـه توسـعه مهـارت هـای كارآفرینـی در میـان دانشـجویان

آموزشـکده هـای کشـاورزی کدامند؟

امکانات زندگی
دسترسی به ابزار مناسب
دسترسی به امکانات ترابری در دانشگاه
دسترسی به منابع اطالعاتی و دانش همگانی
دسترسی مطلوب و کافی به رایانه و اینترنت
شرایط فیزیکی مطلوب در کالس
وجود قوانین مناسب
وجود و دسترسی به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
وضعیت سامانه اطالعاتی برای دستیابی به اطالعات و
دانش
فنی در مورد کارآفرینی
عامل های
محیطی

عامل های
آموزشی

توسعـــه مهارت هــــای
کارآفرینی دانشجویان
عامل های
شخصیتی
استقالل فردی در تصمیم گیری
اشتیاق به انجام کارهای بزرگ
اعتماد به نفس داشتن
انگیزه باالی تغییر در کیفیت زندگی
آینده نگری در زندگی
تجربیات ناخوش آیند دوران کودکی
تحمل شکست و اراده برای آغاز دوباره
توان خطر پذیری
خالق بودن
شناسایی فرصت ها
عالقه به خود اشتغالی و فعالیت
عالقه به نوآوری
کنترل درونی
نیاز داشتن به موفقیت

روحیه
کارآفرینی

احساس درماندگی
ارائه راهکار خالقانه برای حل مشکالت
اشتیاق برای پذیرش مسئولیت
اعتماد به نفس در انجام کارها
انجام کار توسط دیگران ،پیش از اقدام به کاری
انگیزه پیشرفت
اهل خطر پذیری و کسب و کار
باور خود و جبران کمبود ها از راه های مختلف
بهتر کار کردن با روبرو شدن با موفقیت های رقابت آمیز
پیش بینی وضعیت های گوناگون
تحت کنترل قرار دادن شکست و پیشرفت و نسبت ندادن به سرنوشت
تالش برای کسب موفقیت
تمایل امتحان تجربه های جدید
تمایل رفتن فراتر از زمان
سازگاری خود با تغییرات
شانسی بودن همه چیز
فرو رفتن در رویا و خیال
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عاملهای موثر بر توسعه ی ...

روش شناسی

ایـن تحقیـق از نـوع ع ّلی-ارتباطی می باشـد .جامعـه آماری

اعتبـار قابـل قبـول پرسشـنامه بود.

روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش ،آمار

ایـن تحقیـق  9907تن (دانشـجویان آموزشـکده ی کشـاورزی:

توصیفی با استفاده از نرم افزار  SPSSWin21و مدل سازی

سـملقان ،شـهر کرد ،خاتـم امین ،دامغان ،پاکدشـت و سـاری)

بود .علت استفاده از این روش آماری ،پیچیدگی روابط بین

مراغـه ،دماونـد ،شـهریار ،کرمان ،فسـا ،اهواز ،نیشـابور ،مانه و
اسـت کـه بـر پایـه فرمـول کوکـران  288تـن بـه عنـوان نمونـه

معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار (LISREL )8/5

پدیده های اجتماعی -اقتصادی این تحقیق بوده که روش

تحقیـق بـرآورد شـد کـه بـه منظـور افزایـش دقـت بررسـی32 ،

های آماری متعارف قادر به تحلیل این گونه رابطهها نبودند

طبقه ای با انتسـاب متناسـب انجـام گردیـد .در نهایت ،در طی

های پیشرفته تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .مدل سازی

نفـر بـه آن افـزوده شـد .انتخاب نمونه هـا ،بـا روش نمونه گیری

چنـد مرحلـه پیگیـری به  310پرسشـنامه پاسـخ داده شـد.

در ایـن تحقیـق بـرای گـردآوری داده هـا و بـه منظـور

آشـنایی بیشـتر با پیشـینهی موضوع و دسـتیابی بـه تحقیقات
انجـام شـده از روش کتابخانـه ای (اسـنادی) و بـرای دریافـت
اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق از پرسشـنامه محقـق سـاخته

(روش میدانی) بهره گرفته شـد .پرسشـنامه شـامل سـه بخش
بـود .بخـش اول ،ویژگـی هـای فـردی و حرفه ای دانشـجویان

و خانـواده آنهـا ،بخـش دوم ،متغیرهـای مسـتقل ایـن تحقیق

و محققان تالش کردند تا این روابط را با بهره گیری از برنامه

معادلههای ساختاری ( )SEMبا توان تحلیل نقش متغیرهای
مکنون ،برای تجزیه و تحلیل و تفسیر ع ّلی چندمتغیری است
که به بررسی رابطههای خطی بین متغیرهای مکنون (پنهان)

و متغیرهای آشکار می پردازد که با عنوان روش استاندارد
شده ( ، )SSنشان دهنده استاندارد شدن متغیرهای پنهان و
حفظ مقیاس متغیرهای آشکار می باشد .مراحل کلی مطرح

در تحلیل لیزرلی عبارتند از :طراحی مدل ،گردآوری داده ها به
منظور آزمون مدل ،برآورد مدل ،ارزیابی مدل ،اصالح مدل می

کـه شـامل عامـل شـخصیتی ( 14مـورد) ،عامـل محیطـی (9

باشد (کالنتری.)1393 ،

مـورد) در قالـب طیـف پنـج درجـه ای لیکـرت تدویـن شـد.

کـه تـا چـه حـد یـک مـدل بـا داده هـای مربوطـه سـازگاری

مـورد) ،عامـل آموزشـی ( 15مـورد) و روحیـه کارآفرینـی (18

بخـش سـوم پرسشـنامه ،مقیاسـی بـرای سـنجش مهـارت

کارآفرینـی دانشـجویان آموزشـکده هـای کشـاورزی بـود ،در
ایـن بخـش پـس از بررسـی کامـل ادبیـات و پژوهـش هـای

گذشـته مرتبـط بـا موضـوع و مصاحبه بـا متخصصـان مربوطه،

 33گویـه شناسـایی شـد و جهـت سـنجش در قالـب طیـف پنج
درجـه ای لیکـرت تدویـن شـد.

بـرای ارزیابـی برازندگـی مـدل سـاختاری یـا بررسـی ایـن

و توافـق دارد ،چندیـن شـاخص برازندگـی وجـود دارد .در
ایـن پژوهـش بـرای ارزیابـی برازندگـی مـدل سـاختاری بـا

اسـتناد بـه پیشـنهادهای بامگارتنـر و هامبـورگ ( ،)1995و
شـوک و همـکاران ( ،)2004از شـاخص هـای (  ،)Xشـاخص
2

هنجارنشـده ی برازندگـی ( ،)NNFIشـاخص برازندگـی

فزآینـده ( ،)IFIشـاخص برازندگـی تطبیقـی ( ،)CFIریشـه

بـه منظـور تعییـن روایـی پرسشـنامه ،از نقطـه نظرهـا و

میانگیـن مجـذور خطـای بـرآورد ( )RMSEAو شـاخص

دانشـگاه آزاد سـاری ،محققـان و كارشناسـان فعـال در حـوزه

حـال حاضـر آسـتانه (معیـار) دقیقـی بـرای ایـن شـاخص هـا

تهیـه شـده ،به وسـیله یـك تحقیق پیش آهنـگ  30نسـخه از آن

توسـعه و تکاملنـد ،امـا ،دسـتور کار کلـی داشـتن چنـد معیـار

پیشـنهادهای اعضـای هیـات علمـی گـروه ترویـج کشـاورزی
کارآفرینی اسـتفاده شـد .برای سـنجیدن اعتبار پرسشنامههای
توسـط دانشـجویان رشـته کشـاورزی دانشـگاه علـوم کشـاورزی

سـاری تكمیـل شـد كـه پایایـی پرسشـنامههای تكمیـل شـده با
اسـتفاده از نرمافزار  SPSSwin16با تتای ترتیبی مورد سـنجش

قرار گرفت كه  θ=0/94بهدسـت آمد (عامل شـخصیتی،θ=0/926
عامـل محیطـی  ،θ=0/924عامـل آموزشـی  ،θ=0/968روحیـه

کارآفرینـی  θ= 0/916و مهـارت کارآفرینـی  ،)θ=0/966که گویای
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میانگیـن مجـذور باقـی مانـده هـا ( )RMRاسـتفاده شـد .در
وجـود ندارد ،چون این شـاخص ها پیوسـته در حال مقایسـه،

بـرای قابـل پذیـرش بـودن بـرازش اسـت کـه مـوارد زیـر در
ادبیـات مطـرح شـده اسـت :اگـر مقـدار  Xمعنـی دار نباشـد،
2

مقـدار شـاخص هـای  GFI، NNFI، IFIو  CFIباالتر از 0/90

باشـند ،مقـدار  RMSEAکـم تـر از  0/08و مقـدار  RMRکـم
تـر از  0/10باشـد ،بـرازش مـدل مناسـب و قابـل قبـول اسـت

(شـوک و همـکاران 2004 ،؛ باومگارتنـر و هومبورگ.)1995 ،
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یافته ها

کشـاورزی بـود ،حـدود نیمـی از دانشـجویان ( 54/2درصـد)

بـر پایـه ی نتیجـه هـای بـه دسـت آمـده از پرسشـنامه هـا

متولـد روسـتا بودنـد ،بیشـتر دانشـجویان ( 61/6درصـد) در

 21/54سـال بـود ،بیشـتر دانشـجویان ( 85/2درصـد) مجـرد

سـواد بودنـد و میانگیـن درآمـد ماهانـه خانـواده دانشـجویان

در زمینـه ی ویژگـی هـای فـردی دانشـجویان ،میانگین سـنی
بودنـد ،میانگیـن شـمار اعضـای خانـواده دانشـجویان حدود 6

نفـر بود .شـغل پدر حدود نیمـی از دانشـجویان ( 59/4درصد)

روسـتا سـکونت داشـتند ،پـدر و مـادر بیشـتر دانشـجویان بـی
برابـر  6859206ریـال بـود (جـدول .)1

جدول -1ویژگی های فردی دانشجویان
متغیر
سن (سال)
شمار اعضای خانواده (تن)
میزان درآمد ماهیانه (ریال)

میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

21/54
6
6859206

18
2
1000000

43
15
20000000

3/68
2/42
4247703

بـه منظـور اولویـت بنـدی پرسـشهای تشـکیل دهنـده

کتـاب هـای آموزشـی در زمینـه کارآفرینـی بـه ترتیـب در

جـدول  ،2از دیـدگاه افـراد مـورد مطالعـه ،انگیزه بـاالی تغییر

تمایـل امتحـان تجربـه هـای جدیـد ،اشـتیاق بـرای پذیـرش

متغییرهـا از ضریـب تغییـرات اسـتفاده شـد .بـا توجـه بـه
در کیفیـت زندگـی ،آینـده نگـری در زندگـی (هدفجویـی)،

میـزان عالقـه به خود اشـتغالی و فعالیـت ،به ترتیـب در زمینه

ی عامـل شـخصیتی ،در باالتریـن الویـت قـرار گرفتـه انـد.
میـزان امکانـات زندگـی (در خانـواده) ،میـزان دسترسـی بـه

منبـع هـای اطالعاتـی و دانـش همگانـی و میزان وجـود قانون

مناسـب (در دانشـگاه) ،بـه ترتیـب در زمینـه عامـل محیطـی،
در باالتریـن اولویـت قـرار گرفته انـد .تربیت مدرسـان آموزش

هـای کارآفرینـی ،آمـوزش توسـط کارآفرینـان موفـق و تدوین

زمینـه عامـل آموزشـی ،در باالتریـن الویـت قـرار گرفتـه انـد.
مسـولیت و انگیزه پیشـرفت بـه ترتیب در زمینـه میزان روحیه
کارآفرینـی ،در باالتریـن اولویـت قـرار گرفتـه انـد .هـم چنیـن
دوراندیشـی (آینـده نگـری) ،توانایـی اداره ی تغییـرات و
دگرگونـی ها ،مقاومت و پشـتكار به ترتیب در خصوص توسـعه

مهـارت کارآفرینـی باالتریـن اولویت را به خـود اختصاص داده
انـد و تحمـل ابهـام ،ایجـاد شـبكه هـای مدیریـت (مدیریـت

مشـاركتی) و مهـارت هـای نوشـتاری در زمینه توسـعه مهارت
کارآفرینـی در پاییـن تریـن اولویـت قـرار گرفتنـد.

جدول -2اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه مهارت های کارآفرینی ،از دیدگاه دانشجویان آموزشکده های کشاورزی
عامل

شخصیتی

متغییر
انگیزه باالی تغییر در کیفیت زندگی
آینده نگری در زندگی (هدفجویی)
میزان عالقه به خود اشتغالی و فعالیت
اعتماد به نفس داشتن
میزان اشتیاق به انجام کارهای بزرگ (کمال طلبی)
میزان استقالل فردی در تصمیم گیری
میزان خالق بودن (تفکر خالق)
میزان نیاز داشتن به موفقیت
میزان عالقه به نوآوری
توان خطر پذیری( خطرپذیری)
میزان شناسایی فرصت ها

میانگین
رتبه ای

انحراف
معیار

درصد ضریب
تغییرات

رتبه

3/82
3/75
3/76
3/45
3/67
3/47
3/37
3/62
3/42
3/12
3/02

1/21
1/20
1/26
1/17
1/26
1/20
1/19
1/28
1/24
1/23
1/22

31/64
31/95
33/38
33/94
34/42
34/66
35/15
35/29
36/35
39/48
40/49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ادامه جدول2

عامل محیطی

عامل آموزشی

میزان کنترل درونی
میزان تحمل شکست و اراده برای آغاز دوباره،
میزان تجربیات ناخوشایند دوران کودکی،

3/15
3/09
3/07

1/30
1/28
1/30

41/34
41/48
42/43

12
13
14

میزان امکانات زندگی
میزان دسترسی به منابع اطالعاتی و دانش همگانی
میزان وجود قوانین مناسب
وضعیت سامانه اطالعاتی برای دستیابی به اطالعات و دانش
فنی در مورد کارآفرینی
شرایط فیزیکی مطلوب (دما ،رطوبت ،تهویه ،نور و صدا)
در کالس
میزان وجود و دسترسی به امكانات و تجهیزات آزمایشگاهی
میزان دسترسی به ابزار مناسب (ابزار کمک آموزشی)
میزان دسترسی به امکانات ترابری در دانشگاه
میزان دسترسی مطلوب و كافی به رایانه و اینترنت

2/62
2/54
2/55
2/43

1/19
1/27
1/35
1/29

45/23
50/13
53/14
53/30

1
2
3
4

2/43

1/45

59/89

5

2/15
2/07
1/96
2/06

1/50
1/45
1/41
1/54

69/58
69/89
71/78
74/73

6
7
8
9

2/48
2/33
2/07
1/91

1/60
1/56
1/57
1/46

64/59
67/18
75/77
76/50

1
2
3
4

2/15
2/17
1/95
1/95
1/98

1/65
1/69
1/54
1/57
1/64

76/72
77/91
78/66
80/94
82/46

5
6
7
8
9

1/91
1/83
1/90
1/72
1/81

1/61
1/55
1/61
1/49
1/58

84/54
84/64
84/97
86/82
87/37

10
11
12
13
14

1/83

1/68

91/74

15

3/71
3/81
3/92
3/60
3/58
3/59
3/67
3/71
3/37
3/34
3/46
3/52
3/40
3/05

1/10
1/15
1/22
1/17
1/18
1/20
1/25
1/29
1/21
1/24
1/31
1/35
1/35
1/22

29/61
30/28
31/22
32/44
33/08
33/46
34/01
34/81
35/92
37/10
37/80
38/33
39/71
40/21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

میزان تربیت مدرسان آموزش های کارآفرینی
میزان آموزش توسط کارآفرینان موفق،
تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی
میزان ایجاد پایگاه های اطالع رسانی اینترنتی برای معرفی و
ارتباط با کارآفرینان برتر،
راه اندازی پایگاه اینترنتی برای مرکز کارآفرینی در دانشگاه
میزان برگزاری برنامه های تیمی در دانشگاه
میزان استفاده از روش آموزش از راه دور برای کارآفرینی
تشکیل گروه های تحقیق هایی برای پژوهش های کارآفرینی
میزان برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های
کارآفرینی
میزان برگزاری نمایشگاه در زمینه کارآفرینی
میزان برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی
شناسایی و معرفی کارآفرینان موفق و دعوت برای سخنرانی
انتشار مجله علمی-ترویجی در زمینه کارآفرینی
میزان استفاده از وسایل آموزشی پیشرفته برای آموزش
کارآفرینی
میزان برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی،

تمایل امتحان تجربه های جدید
اشتیاق برای پذیرش مسؤلیت
انگیزه پیشرفت
تالش برای فراتر رفتن عملکردتان از هدفهای تعیین شده
اعتماد به نفس در انجام کارها
باور خود و جبران کمبود ها از راههای مختلف
روحیه کارآفرینی تمایل رفتن فراتر از زمان
تالش برای کسب موفقیت
سازگاری خود با تغییرات
اهل خطرپذیری در کسب و کار
فرو رفتن در رؤیا و خیال
بهتر کار کردن با روبرو شدن با موفقیت های رقابت آمیز
پیش بینی وضعیت های گوناگون
ارائه راهکار خالقانه برای حل مشکالت
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ادامه جدول2
تحت کنترل قرار دادن شکست و پیشرف و نسبت ندادن
به سرنوشت
انجام کارتوسط دیگران ،پیش از اقدام به کاری
احساس درماندگی (قبول شرایط و نتوانستن انجام کاری)
شانسی بودن همه چیز مطابق میل
دوراندیشی (آینده نگری)
توانایی اداره ی تغییرات و دگرگونی ها
مقاومت و پشتكار
پیشرفت
تصمیم گیری
كنترل و نظم درونی
مهارت میان فرد
مهارت شنیداری (گوش دادن)
روابط انسانی
استقالل طلبی
كنترل و نظارت
خالقیت
ریسک پذیری
پافشاری
مدیریت كسب و كار
برنامه ریزی و تعیین اهداف
مهارت کارآفرینی نوآوری
انگیزه توفیق
بازیگـر و ایفاءكننـده ی نقش در گروه یا مهـار ت ها ی گروه
سازی
نظارت یا ارزیابی محیط
مربی گری
مذاكره (گفتگو)
توانایی سازمان دهی
ارتباطات شفاهی یا ارتباطات كالمی
رهبری
مهارت های مالی و حسابداری مدیریت
بازاریابی
تغییرمحوری
فناوری
مدیریت توسعه
تحمل ابهام
ایجاد شبكه های مدیریت (مدیریت مشاركتی)
مهارت ها ی نوشتاری

3/15

1/39

44/16

15

3
2/76
2/53

1/33
1/46
1/48

44/71
52/70
58/63

16
17
18

3/66
3/2
3/61
3/57
3/55
3/34
3/29
3/49
3/53
3/54
3/34
3/48
3/38
3/45
3/41
3/39
3/27
3/35
3.35

1/17
1/07
1/21
1/22
1/23
1/18
1/17
1/25
1/27
1/28
1/21
1/27
1/26
1/29
1/28
1/28
1/26
1/30
1/32

31/94
33/52
33/53
34/20
34/79
35/37
35/70
35/94
36/05
36/09
36/18
36/48
37/26
37/47
37/59
37/66
38/53
38/78
39/27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3/09
3/31
3/24
3/22
3/2
3/25
3/07
3/21
3/04
3/04
3/10
3/05
2/99
3/11

1/22
1/30
1/28
1/29
1/29
1/31
1/25
1/33
1/27
1/30
1/38
1/37
1/36
1/43

39/28
39/38
39/46
40/01
40/19
40/33
40/86
40/41
41/75
42/75
44/42
45/12
45/37
46/16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

متغییـر وابسـته ی تحقیـق (مهـارت کارآفرینـی) از 33

درصـد در سـطح باال 15/5 ،درصد در سـطح خیلـی باال12/3 ،

داده شـده (بیـن  33تـا  ،)165گـروه بنـدی نشـان داده شـده،

ارزیابـی کردنـد .بنابرایـن کمتـر از نیمـی از دانشـجویان مزبور

پرسـش تشـکیل شـد کـه در جـدول  3و بـر پایـه امتیازهـای
میـزان مهـارت کارآفرینـی دانشـجویان نزدیـک بـه  37درصـد

از پاسـخگویان مهـارت کارآفرینی را در سـطح متوسـط29/7 ،

درصـد در سـطح پاییـن و  5/5درصـد در سـطح خیلـی پاییـن
 45/2درصـد دارای سـطح مهـارت کارآفرینـی بـاال و خیلی باال

هستند .
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جدول -3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح مهارت کارآفرینی آنان
فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی انباشته

سطح
خیلی پایین
پایین
متوسط
باال
خیلی باال

17
38
115
92
48

5/5
12/3
37/1
29/7
15/5

5.5
17/7
54/8
84/5
100

مجموع

310

١٠٠

میانه3 :

میانگین رتبه ای3 :

مـدل یابی معادله سـاختاری بـرای بررسـی رابطه ی خطی

ضریـب مسـیر  p=1/78تأثیـر دارد ،عامـل محیطـی بـر عامـل

مهـارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان از عنصرهـای مختلـف

بـر عامـل محیطـی ،بـا ضریـب مسـیر  p=1/07تأثیـر دارد بـا

بیـن متغیرهـای مکنون و متغیرهای آشـکار اسـت .توسـعه ی
تأثیـر مـی پذیرنـد کـه مهـم تریـن عامـل موثـر بـر توسـعه ی
مهـارت هـای کارآفرینـی ،عامـل روحیـه کارآفرینـی اسـت کـه
ضریـب مسـیر آن  p=0/56می باشـد .عامل شـخصی بـه میزان

 ،p=0/42عامـل محیطـی بـه میـزان  p=0/19و عامـل آموزشـی
بـه میـزان  p=0/42در مهـارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان

تأثیـر دارد .هـم چنیـن عامـل شـخصی بـر عامـل روحیـه ،بـا

34
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شـخصی ،با ضریب مسـیر  p=0/37تأثیر دارد .عامل آموزشـی

توجـه بـه نـگاره ی  2در سـاخت متغیـر پنهـان مهـارت هـای

کارآفرینـی ،بیشـترین اثـر را برنامـه ریـزی و تعییـن هدفهـا
داشـته اسـت و كنتـرل و نظـارت ،نظـارت یـا ارزیابـی محیـط

بـه ترتیـب اثرگـذاری هـای بعـدی را در سـاختار متغیـر پنهان
مهـارت کارآفرینـی داشـتند .بـر ایـن پایـه ،معادلههـای

سـاختاری بـه شـرح زیـر مـی باشـد:
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نگاره  -2مدل تابع ساختاری عامل های موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی
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Y=0/56(X1)+0/42 (X2)+0/19 (X3)+0/42 (X4),

همـان گونـه که مشـخصه هـای برازندگی در جدول  4نشـان

مقدار خطای استاندارد0.11 0.21 0.091 0.12 :

( )RMSEAبرابـر  0/091مـی باشـد کـه بیانگـر بـرازش مـدل

X1= 78/1 (X2), Errorvar= 1 /00 , R2= 80/0

شـاخص برازندگـی تطبیقـی ( )CFIاسـت کـه برابـر  0/95و

,R2=0/81

مقدار تی3.48 :

Errorvar=1/00

2.13

4.89 2.06

مقدار خطای استاندارد0.19 :
مقدار تی9.26 :

X2= 0/37 (X3), Errorvar= 1 /00 , R2= 0/23

مقدار خطای استاندارد0.19 :
مقدار تی7.11 :

X3= 1/07 (X4), Errorvar= 1 /00 , R2= 0/53

مـی دهنـد شـاخص ریشـه میانگیـن مربعـات خطـای بـرآورد
اسـت .معیـار دیگـر برای بـرازش این مـدل ،باال بـودن تقریبی

شـاخص برازندگـی فزاینـده ( )IFIیـا  DELTAکـه برابر 0/95
مـی باشـند کـه تاییـدی دیگـر بـرای بـرازش مـدل مـی باشـد.

هـر چه شـاخص ریشـه میانگین مربعـات باقی مانـده ()RMR
بـرای مدلـی نزدیـک تـر بـه صفـر باشـد ،مـدل یادشـده برازش

بهتـری دارد کـه مـدل از نظر این معیار نیز مناسـب می باشـد.

مقدار خطای استاندارد0.10 :

مقدار تی10.23 :

جدول -4شاخص های برازندگی مدل نهایی
شاخص

RMSEA

CFI

IFI

GFI

NFI

NNFI

RMR

χ2

P

df

مقادیر

0/091

0/95

0/95

0/64

0/93

0/94

0/078

4672.48

0/000
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بحث و نتیجه گیری

چرخـه هـای توسـعه اقتصادی همـواره با توسـعه کار آفرینی

بـه حرکـت در می آیـد ،به عبـارت بهتـر ،کارآفرینی موتور رشـد

کارآفرینـی افـراد ،نقـش قابـل مالحظـه ای در توسـعه مهـارت

هـای کارآفرینـی آنـان دارد .نتایـج بهدسـت آمده بـا یافته های
(عزیـزی و حسـینی( ،)1386 ،هـاروی دیـن و پیتسـکو)2000 ،

و توسـعه اسـت .یکی از چالشهای اساسـی و عمده آموزشكده

هـم خوانـی دارد.

دانـش آموختـگان آن خواهـد بـود ،که موجب شـده مدیـران به

کارآفرینـی تأثیـر دارد .توجـه و تمرکز بر رشـد و پرورش جنبه

هـای کشـاورزی ،توسـعه کار آفرینـی در میـان دانشـجویان و
اهمیـت مسـاله توسـعه مهـارت کارآفرینی آگاه شـوند .بـا توجه
بـه نتیجـه ی پژوهـش ،میـزان مهـارت کارآفرینـی دانشـجویان

عامـل شـخصی نیز بـه میزان  0/42در توسـعه مهـارت های

های شـخصی و فـردی مانند آینده نگری در زندگی ،اسـتقالل
فـردی در تصمیـم گیـری و دیگر ابعـاد مرتبط بـا حیطه فردی،

آموزشـکده هـای کشـاورزی کشـور ایـران 37/1( ،درصـد) در

زمینـه سـاز توسـعه مهـارت هـای کارآفرینـی اسـت کـه مـی

سـطح خیلی باال 12/3( ،درصد) در سـطح پایین و ( 5/5درصد)

آمـده مبنـی بـر تأثیر عامـل شـخصی بـر مهـارت کارآفرینی ،با

سـطح متوسـط 29/7( ،درصد) در سـطح باال 15/5( ،درصد) در

در سـطح خیلی پایین ارزیابی شـد .نتایج ارایه شـده در بخش
یافتـه هـا گویـای آن اسـت ،توسـعه مهـارت هـای کارآفرینـی
دانشـجویان از عناصـر مختلـف تأثیـر مـی پذیرنـد کـه در مـدل

سـاختاری ،مهمتریـن عامـل موثـر بـر توسـعه مهـارت هـای

کارآفرینـی ،عامـل روحیـه کارآفرینـی (انگیزه پیشـرفت ،تالش
بـرای فراتـر رفتـن عملکـرد از هدفهـای تعییـن شـده و تلاش
بـرای کسـب موفقیـت) اسـت کـه ضریـب مسـیر آن  0/56مـی

باشـد .بـر پایـه نتایـج بهدسـت آمـده ،افزایـش و تقویـت روحیه
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بایسـت مـورد توجه قـرار گیـرد .در ایـن زمینه نتیجه بهدسـت

یافتـه هـای (عزیـزی ( ،)1382 ،مقصـودی و داوودی،)2011 ،
(لیتونـن )2000 ،هـم خوانـی دارد .عامـل محیطـی نیـز بـه

میـزان  0/19در توسـعه مهـارت هـای کارآفرینـی تأثیـر دارد.

دسترسـی بـه منبـع هـای اطالعاتـی ،بهـره گیـری از دانـش
همگانـی ،بهبـود سـامانه اطالعاتـی بـرای دسـتیابی بـه
اطالعـات و دانـش فنـی در مـورد کارآفرینـی از موضـات مهم و

تأثیرگـذار بـر توسـعه مهارت هـای کارآفرینی می باشـد .عالوه
بـر ایـن ،عامل آموزشـی نیز به میـزان  0/42در توسـعه مهارت
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هـای کارآفرینـی تأثیـر دارد کـه ایـن یافتـه بـا نتایـج تحقیـق

مهـارت هـای کارآفرینی داشـته اسـت به این ترتیـب ،ضرورت

داوودی( ،)2011 ،لیتونـن )2000 ،همسـو مـی باشـد .توجـه

آورده و بـرای کسـب موفقیـت تلاش کننـد ،نیـز بـرای فراتـر

هـای (احمدپـور داریانـی و نیـک بیـن ( ،)1389 ،مقصـودی و
بـه مبحث آموزش بهصورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به عنوان

یـک عامـل تأثیرگـذار بر توسـعه مهارت هـای کارآفرینـی ،غیر

قابـل انـکار و از جنبـه هـای مختلـف قابـل بررسـی اسـت .بـر

پایـه نتیجـه بهدسـت آمـده ،ایجـاد پایگاه هـای اطالع رسـانی
اینترنتـی بـرای معرفـی و ارتبـاط بـا کارآفرینـان برتـر ،راه
انـدازی پایـگاه اینترنتـی بـرای مرکـز کارآفرینی در دانشـگاه و
برگـزاری نمایشـگاه در زمینـه کارآفرینـی می تواند بـر افزایش

قابلیـت و بهبـود مهـارت کارآفرینی افـراد نقش موثری داشـته

دارد ،دانشـجویان انگیـزه ی الزم بـرای پیشـرفت را بـه دسـت

رفتـن عملکردشـان از هدفهـای تعییـن شـده کالس هـای
آموزشـی بـا ایـن اولویـت برگـزار شـود.

 -طـی برنامـه هـای آموزشـی ،آینـده نگـری در زندگـی

(هدفجویـی) و اسـتقالل فـردی بـرای تصمیـم گیـری در
دانشـجویان کشـاورزی نهادینـه شـود و بـا توجه بـه عالقه آنان

بـه فعالیـت و خود اشـتغالی ،آموزش هـای کارآفرینی در حین

تحصیـل و تسـهیالت الزم پـس از تحصیـل بـرای آنـان در نظر

گرفتـه شـود.

باشـد .عامل شـخصی بـر عامل روحیـه ،با ضریب مسـیر 1/78

 -بـرای دسـت رسـی دانشـجویان بـه منبـع هـای اطالعاتی

مسـیر  0/37تأثیـر دارد .هـم چنیـن عامـل آموزشـی بـر عامـل

دانشـجویان کشـاورزی بـه اطالعـات و دانـش فنـی در مـورد

تأثیـر دارد ،عامـل محیطـی بـر عامـل شـخصی ،بـا ضریـب
محیطـی ،بـا ضریب مسـیر  1/07تأثیـر دارد .الزم بـه یادآوری
اسـت در سـاخت متغیـر پنهـان توسـعه مهـارت کارآفرینـی،

بیشـترین اثـر را برنامـه ریـزی و تعییـن اهـداف داشـته اسـت

و كنتـرل و نظـارت ،نظـارت یـا ارزیابـی محیـط ،بـه ترتیـب
اثرگذاریهـای بعدی را در سـاختار متغیر پنهان توسـعه مهارت

هـای کارآفرینـی داشـتند .در ادامـه ،بـر پایـه یافتـه هـای این
تحقیـق پیشـنهاد می شـود:

و دانـش همگانـی بسـتر الزم فراهـم شـود ،بـرای دسـتیابی
کارآفرینـی وضعیت سـامانه اطالعاتی بهبود یابـد .و تجهیزات

الزم از جملـه تهیه رایانه با دادن وام های دانشـجویی ضروری
بـه نظـر می رسـد.

 -بـرای ایجـاد مرکـز کارآفرینـی در دانشـگاه و ارتبـاط بـا

کارآفرینـان برتـر پایـگاه هـای اینترنتـی راه انـدازی شـود و در

زمینـه کارآفرینـی نمایشـگاه هایـی هـر سـاله برگـزار گـردد.

 -دوره هـای آموزشـی بـا موضـوع كنتـرل و نظـارت و برنامه

 -بـا توجـه بـه نتیجـه ی بهدسـت آمـده از مدلیابـی معادله

ریـزی و تعییـن هدفهـا در مراحـل مختلـف شـغلی ،بـرای

کارآفرینی ،عامل شـخصی ،عامل محیطی و عامل آموزشـی)،

عملـی مهـارت هـای نظـارت و ارزیابـی آمـوزش داده شـوند.

سـاختاری از بیـن چهـار متغییـر مکنـون (عامـل روحیـه
متغییـر عامـل روحیـه کارآفرینـی ،بیشـترین اثـر را بـر توسـعه

افزایـش مهـارت دانشـجویان برگـزار شـود و در کارگاه هـای

منبع ها

احمدپور داریانی ،م .)1386( .كارآفرینی؛ تعاریف؛ نظریات و الگوها .تهران :نشر شركت پردیس.

آقااحمـدی ،ق.ع ،حلیمـی ،ص .و کیادلیـری ،ل .)1391( .بررسـی رابطـه ی هـوش اجتماعـی بـا مهـارت کار آفرینـی

دانشـجویان دانشـگاه آزاد شهرسـتان چالـوس .كنفرانـس ملـی كارآفرینـی و مدیریـت كسـب و كارهـای دانـش بنیـان.

اكبـری ،م .ر .،موحدمحمـدی ،ح و علـم بیگـی ،ا . )1393(.عاملهـای موثـر بـر نگرش جوانان روسـتای مشـهدبیلو نسـبت به

كارآفرینـی .فصـل نامـه پژوهش مدیریت آمـوزش کشـاورزی.93-83:)28( ،

بـدری ،ا ،.لیاقتـدار ،م.ج ،.عابـدی ،م .ر .و جعفـری ،ا .)1385( .بررسـی قابلیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان دانشـگاه

اصفهـان ،فصلنامـه پژوهـش و برنامـه ریـزی در آمـوزش73-90 :)2(12 .

حسـینی ،س.م .و عزیـزی ،ب .)1386(.بررسـی عوامـل موثر در توسـعه و مهارت های کارآفرینی در دانشـجویان سـال آخر

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران .مجله علوم كشـاورزی ایران.251-24 :2 ،

خسـروی پـور ،ب ،.ایروانـی ،ه . ،.حسـینی ،س .م .و موحـد محمـدی ،ح .)1388( .تحلیـل عوامـل مؤثـر بـر تقویـت
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 مجلـه تحقیقات اقتصاد.كارآفرینـی در دانشـجویان از دیـدگاه دانـش آموختـگان مراكز آموزش عالـی علمی كاربردی كشـاورزی

.۴۵‐۳۵ :)4(2 ،و توسـعه كشـاورزی ایـران

 سـازمان همیـاری. سلسـله نشسـت هـای علمـی اشـتغال. اشـتغال فـارغ التحصیلان کشـاورزی.)1380( . ج،رسـول اف

.اشـتغال فـارغ التحصیلان

: ارزیابـی مشـخصه هـای کارآفرینـی دانشـجویان (مطالعـه مـوردی.)1386( . ا، و کردنائیـج. م، مدهوشـی،. ر. م،زالـی

81-114:)3(11 فصلنامـه مـدرس علـوم انسـانی،)دانشـگاه مازنـدران

پژوهشـی- فصلنامـه علمی. ضـرورت هـای کارکـردی توسـعه اشـتغال در بخـش کشـاورزی.)1383( . م،زاهـدی مازندرانـی

.41-67 :)45( 12 ،موسسـه پژوهـش هـای برنامـه ریـزی و اقتصـاد کشـاورزی

 بررسـی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشـجویان سـال آخر کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد.)1382( . م،عزیزی

. دانشـکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشـگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسـی ارشـد.دانشـگاه شـهید بهشـتی

1 ، ابتکار و خالقیـت در علوم. ارزیابـی میزان کارآفرینی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسلامی.)1389( . ن،قاسـم نـژاد مقـدم

.1-20:)1(

http://www.amar.org.ir . سرشماری عمومی نفوس و مسکن.)1390( ،مرکز آمار ایران

:)4(9، فصلنامه پژوهـش و برنامه ریزی در آمـوزش عالی. توسـعه کارآفرینـی و دانـش آموختـگان.)1382( . ج،هزارجریبـی

.159- 166

 پایان نامه کارشناسـی ارشـد. بررسـی برخـی روحیـات کارآفرینـی در بین دانشـجویان دانشـگاه شـیراز.)1383( . ع،یارایـی

.مدیریـت صنعتی دانشـگاه شـیراز
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Abstract
Entrepreneurship is one of the major building blocks of sustainable development. Accordingly, this
study sought to model the influencing factors affecting the development of entrepreneurial skills among
students at Two-year agricultural colleges in Iran. This research is a cause-correlational and the statistical
population comprised of 9,907 agricultural students at 13 agriculture Colleges mation unites. Sample
size was determined using Cochran formula (n=228). The data collection tool was a researcher-made
questionnaire the content validity of which was approved by agricultural extension experts and its reliability
was estimated to be θ= 0.94 using ordinal theta. Data analysis was done by applying SPSSWin21 and
LISREL (8/5). Results showed that, approximately 37.1% of respondents ranked their entrepreneurial
skills at an intermediate level and 29.7% considered it at high level. Applying Structural Equation
Modeling (SEM) indicated that the most important factor influencing the development of entrepreneurial
skills among students in agricultural colleges in Iran is the entrepreneurial spirit with the path coefficient
of 0.56. Personal factors with path coefficient of 0.42 had an impact on the development of entrepreneurial
skills. Environmental factors and educational factors with 0.19 and 0.42 were effective on the development
of entrepreneurial skills, respectively. The educational factors, with path coefficient of 0.42, had an impact
on the entrepreneurial skills development; also, it has an impact on the environmental factors with path
coefficient of 1.07. In establishing the latent variable of the entrepreneurial skills, planning and setting
the goals were the most effective.
Index Terms: entrepreneurship skill, entrepreneurship spirit, agricultural students, agricultural college.
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