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بازدارنـده هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان
کشـاورزی دانشـگاه تهـران
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 -1دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 -2دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هـدف ایـن تحقیـق بررسـی بازدارنـده هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان بـود .جامعـه آمـاری

آن  1188تـن دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی گرایـش هـای کشـاورزی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران
بـود کـه بـر پایـه جـدول کرجسـی -مـورگان 291 ،تـن از آنـان بـا روش نمونهگیری طبقـهای با انتسـاب متناسـب گزینش شـدند.
بـرای گـردآوری دادههـا از پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاده شـد .روایـی محتوایـی پرسشـنامه بـا نظرسـنجی از متخصصـان
مـورد تأییـد قـرار گرفـت و روایـی سـازه و پایایـی ترکیبـی ابـزار تحقیـق نیـز با بـرآورد مـدل اندازه گیـری و پـس از اعمـال اصالح

هـای ضـروری بـه دسـت آمـد .داده هـای گـردآوری شـده بـا اسـتفاده از مـدل سـازی معادلـه هـای سـاختاری تجزیـه و تحلیـل
شـدند .نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد که پنـج عامل :نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانه ،ضعـف اطالعاتـی -ارتباطی ،ضعف

مهـارت هـای نوآورانـه و عملی ،مسـایل انگیزشـی و ضعـف برنامه ریـزی ،دارای تأثیر منفـی و معنی داری بر سـطح مهارت های
کارآفرینانـه دانشـجویان بـوده و  72درصـد از واریانـس آن را تبییـن کردنـد .هـم چنیـن ،بـر پایه شـاخص های برازش ،سـاختار

مـدل پژوهـش تأییـد شـد و چارچـوب نظـری تحقیـق بـا واقعیت هـم خوانی داشـت.

کلید واژهها :آموزش عالی کشاورزی ،مهارت های کارآفرینانه ،بازدارنده های کارآفرینی ،محتوای آموزشی.

نویسندهی مسئول :روح اله رضائی

رایانامهrohollahrezaei@yahoo.com :

دریافت 94/02/01 :؛ پذیرش94/05/19 :
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بازدارنده های تاثیرگذار بر...

مقدمه

کـه بـا توجه به شـرایط در حـال تغییـر جامعه جهانی و شـتاب

بـی کاری جوانـان و دانـش آموختـگان دانشـگاهی یـک

ایـن تغییرهـا ،ضـروری اسـت افـراد یـاد بگیرنـد کـه چگونه در

حـال ،یکـی از چالـش هـای بسـیار مهـم آمـوزش عالـی بـوده

بنابرایـن ،دامنـه ی آن بسـیار گسـترده تـر از تنهـا راه انـدازی

مسـاله ی جهانـی رو بـه رشـد (شـمبیر )2013 ،و در عیـن

و در ایـن میـان ،سیاسـت هـای دولت بـرای خصوصی-سـازی

و کوچـک سـازی نیـز موجـب کاهـش اسـتخدام و جـدی
تـر شـدن ایـن چالـش شـده اسـت (حسـین پـور و رضایـی،

 .)1389از ایـن رو ،ارایـه رویکـردی جدیـد از اشـتغال و گـذر
از کاریابـی بـه کارآفرینـی ،یکـی از اصلـی تریـن راهکارهـای

رویارویـی بـا چالـش بـی کاری بـوده و ایـن موضـوع ،بـه ویـژه
بـرای دانشـجویان کـه در مقایسـه بـا افـراد بـدون تحصیلات

دانشـگاهی بـه دنبـال خـود اشـتغالی هسـتند ،بسـیار اهمیت

دارد (زامپتاکیـس و همـکاران .)2009 ،بـا توجـه بـه اهمیـت
موضـوع ،امـروزه دانشـگاه هـا در سراسـر جهان به شـکل ویژه
ای بـر آمـوزش هـای کارآفرینانـه تمرکـز کـرده و برنامـه ریـزی

مدونـی را بـرای توسـعه چنیـن آمـوزش هایـی طراحـی و اجرا

کـرده انـد (دش پانـد.)2014 ،

سرتاسـر زندگـی خـود بـه صـورت کارآفرینانـه رفتـار کننـد.
و مدیریـت کسـب و کار مـی باشـد (سـیدنقوی و همـکاران،

 .)1390آمـوزش کارآفرینانـه شـامل فعالیـت هایـی بـا هـدف
تقویـت فکرهـا ،نگـرش هـا و مهـارت هـای کارآفرینـی اسـت

و گسـتره ای از مخاطبـان ،هـدف هـا ،محتـوا و روش هـای

آموزشـی را در بـر می گیرد (فایول و گایلـی .)2008 ،در الگوی
نظـری دیـده بـان جهانـی کارآفرینـی  ،آمـوزش کارآفرینانه به

منزلـه ی یکـی از مهـم تریـن عامـل هـای محیـط کارآفرینانـه
در نظـر گرفتـه شـده کـه می توانـد به شـکل عمده ای بر سـطح
گرایـش هـا ،فعالیت هـا و اشـتیاق کارآفرینانه تأثیرگذار باشـد

(آراسـتی و همـکاران.)1390 ،

ایـن نـوع آمـوزش هـا بـه فراگیـران فرصـت مـی دهنـد کـه

پیـش از وارد کـردن دیـدگاه هـا و فکرهـای خـود بـه عرصـه ی
واقعـی کار ،آن هـا را آزمایـش کـرده و ضعـف و قـوت آن هـا را

ارایــه آمــوزش هــای کارآفرینانــه گامــی مهــم در توســعه

شناسـایی کننـد (مانتسـوری .)2006 ،آمـوزش کارآفرینانـه

هــا کــه از تجربــه هــای گوناگونــی تشــکیل شــده انــد بــه افــراد

فراگیـران فراهـم کـرده و بـه شـکل گیـری دیـدگاه هـای

اقتصــادی کشــورها بــه شــمار مــی آیــد .ایــن نــوع آمــوزش
دورنمایــی مــی دهنــد تــا از فرصــت هــای مختلفــی کــه وجــود
دارد ،بــه شــکل مناســبی اســتفاده کننــد (عابدینــی بلتــرک و

عقیلــی .)1391 ،دربــاره مفهــوم آمــوزش کارآفرینانــه ،تعریف

هــا و برداشــت هــای پرشــماری از ســوی صاحــب نظــران و

دانشــمندان گوناگــون ارایــه شــده اســت؛ در ایــن زمینــه،

رشــید ( ،)2000بــر ایــن بــاور اســت کــه آمــوزش کارآفرینانــه
بــه برنامــه هایــی اشــاره دارد کــه دانــش و آگاهــی هــای مربــوط
بــه کارآفرینــی را بــرای هــدف هــای شــغلی ارتقــا مــی دهــد
و آمــوزش مهــارت هایــی را بــرای گســترش کســب و کارهــای

جدیــد فراهــم مــی کنــد.

درکـی از شـغل هـا ،هـدف هـا و سـاختارهای شـغلی را بـرای

کارآفرینـی مثبـت در ذهـن آنـان کمـک مـی کنـد (چانـگ و

همـکاران .)2005 ،بـر پایـه آن چـه اشـاره شـد ،بسـیاری از
دانشـمندان و صاحـب نظـران بـر ایـن باورنـد که آمـوزش های
کارآفرینانه آسـانگر و هموارسـاز فعالیت هـای کارآفرینی بوده

و مـی تواننـد نقـش اساسـی در ایجـاد و تقویـت مهـارت هـای

کارآفرینانـه در دانشـجویان و آمـاده کـردن آنـان بـرای ورود به
کسـب و کارهـای جدیـد و نوآورانـه ایفـا کننـد (پاپایاناکیـس و

همـکاران2008 ،؛ آسـتربیک و ون پـراگ.)2010 ،

دربـاره ی مفهـوم مهـارت هـای کارآفرینانـه ،ایـن نـوع

مهـارت هـا بـه سـطح خبرگـی و توانایـی بـه دسـت آمـده بـا

کردنائیـج و اکبـری ( ،)1386نیـز آمـوزش کارآفرینانـه را

آمـوزش ،تجربـه کاری و اجتماعـی مرتبـط بـا یـک حرفـه و

دولتـی و کسـب و کاری بـه کار گرفتـه مـی شـود ،تعریـف کـرده

همـکاران .)1391 ،اوالنگجـو ( ،)2004مهـارت کارآفرینانـه را

بـر حسـب خالقیـت و نـو آوری کـه در عرصـه هـای اجتماعـی،
انـد .در یـک برداشـت جامـع ،مـی تـوان بیـان داشـت کـه
آمـوزش کارآفرینانـه بـر دامنـه ی گسـترده ای از شایسـتگی

هـا ،توانمنـدی هـا و مهـارت هـا بـرای یادگیـری کارآفرینانـه
تأکیـد دارد .از آنجـا کـه در ایـن آمـوزش ،بـاور بـر ایـن اسـت
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موقعیـت کاری خـاص گفتـه مـی شـود (محمـدی الیاسـی و
توانایـی یـک فرد در تشـخیص و بهـره برداری از یـک فرصت و
ایجـاد یـک بنگاه کسـب و کار کوچک یا بزرگ مقیـاس ،نه تنها

بـرای کسـب درآمدهـای فـردی ،بلکه بـرای ایجاد سـودمندی

هـای اجتماعـی مـی دانـد .در واقع ،مهـارت هـای کارآفرینانه
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مهـارت هـای مـورد نیـاز بـرای موفقیـت در کسـب و کاری

دانشـجویان انجام داده اند (آراسـتی و همـکاران .)1390 ،هر

را راه انـدازی و تأمیـن مالـی کـرده و آن را بـه شـکل موفـق

دهنـد کـه برخلاف برنامـه ریـزی هـا و فعالیـت هـای صـورت

هسـتند کـه افـراد را قـادر مـی سـازند تـا یـک بنـگاه اقتصـادی
گسـترش دهنـد (آدیمـو .)2009 ،در رابطـه بـا انـواع مهـارت

هـای کارآفرینانـه ،نظریـه هـای گوناگونـی از سـوی محققـان
ارایـه شـده اسـت؛ بـرای نمونـه ،لینـگ و همـکاران (،)2003
ایـن مهـارت هـا را در قالـب مهـارت هـای علمـی یـا آکادمیـک

(ارتباطـات ،تفکـر و یادگیـری) ،مهـارت های مدیریـت فردی
(نگـرش و رفتـار مثبت ،مسـئولیت پذیری و سـازگارپذیری) و
مهـارت هـای کار گروهـی (توانایـی همـکاری با دیگـران) بیان
کـرده اند.

چنـد ،تجربـه هـای بـه دسـت آمـده در ایـن زمینـه نشـان مـی
گرفتـه ،در عمـل این آمـوزش ها بـا تنگناهای پرشـماری روبه

رو شـده و نتوانسـته اند مهارت های عملـی و کارآفرینانه کافی
در دانشـجویان را ایجـاد کننـد (کریمـی و جوهـری.)1392 ،

بـرای نمونـه ،در ایـن زمینـه نتایـج بررسـی هـای مـرادی و

شـعبانعلی فمی ( )1389و بادسـار و همکاران ( ،)1394نشـان
دادند که دانشـجویان رشـته هـای کشـاورزی دارای قابلیت ها

و مهـارت هـای شـخصی کارآفرینانـه ی بـه نسـبت پایینـی از
نظـر سـطح خطرپذیـری ،خالقیـت و انگیـزه پیشـرفت بودند.

در دسـته بندی دیگـری ،گریس و آیهومـا ( ،)2013مهارت

هـم چنین ،یافته های تحقیق حسـین پـور و رضایی (،)1389

فنـاوری هـای مرتبـط و مهـارت هـای ارتباطـی و رابطـه میان

کشـاورزی ماننـد شـناخت فرصـت ها ،ابتـکار در انجـام کارها،

هـای کارآفرینانـه را شـامل مهـارت هـای فنـی ،مهـارت کار بـا
فـردی در نظـر گرفتـه انـد .رادمـن ( ،)2008مهـارت هـای
کارآفرینانـه را در پنـج دسـته شـامل مهـارت هـای شـخصی
(مهـارت های مرتبط با شناسـه های فردی کارآفرینان شـامل

خطرپذیـری ،خالقیـت و نـوآوری ،فرصت شناسـی و کنترل و
نظـم درونـی) ،عمومـی یا پایـه (مهـارت های عمومی کسـب و
کار ماننـد مهـارت در برقـراری ارتبـاط اثربخش ،مهـارت های
نوشـتاری و شـنیداری ،مهـارت در کار گروهـی و مهـارت در

کار بـا فنـاوری اطالعـات) ،مدیریتـی (اداره اثربخـش کسـب و

کار و مهـارت هـای مدیریتـی شـامل مدیریـت منابـع انسـانی،
مدیریـت مالـی ،مدیریـت بـازار و مدیریـت فنـی) ،راهبـردی
(مهـارت در ارزشـیابی و نظـارت بـر کسـب و کار ،مهـارت در

برنامـه ریـزی بلنـد مدت و مهـارت در تصمیم گیـری) و فرصت

شناسـی (شـامل مهـارت در شناسـایی فرصـت هـای کسـب
و کار ،مهـارت در نـوآور بـودن ،مهـارت در مدیریـت خطـر و

مهـارت در تشـخیص چالـش ها و تهدیدهای محیطی کسـب و
کار) بـر شـمرده اسـت.

همـان گونـه کـه اشـاره شـد ،در سـال هـای اخیـر رویکـرد

بسـیاری از دانشـگاه هـای جهـان تربیـت دانشـجویان و دانش
آموختـگان کارآفریـن بـوده اسـت (زالـی و همـکاران)1386 ،؛

بـر ایـن پایـه ،در ایـران نیـز دانشـگاه ها بـه بحث هـای مرتبط
بـا کارآفرینـی روی آورده و فعالیـت هـای پرشـماری را بـرای
گسـترش کارآفرینـی و تقویـت نقش آمـوزش هـای کارآفرینانه

در ایجـاد ،توسـعه و تغییـر در گرایـش ،دانـش و مهـارت

نشـان دادنـد کـه مهـارت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان

مهـارت های حـل مسـاله  ،مهارت هـای رهبـری و ارتباطات،

تولیـد خدمت هـا و محصول هـای جدید و مهارت هـای ایجاد
شـبکه و برقـراری ارتبـاط حرفـه ای و تخصصـی در سـطح
متوسـط و پاییـن قـرار داشـتند.

در تحقیـق دیگـری ،رضایـی و همـکاران ( ،)1391تأکیـد

دارنـد کـه در سـرفصل و محتـوای کلـی درس هـای کشـاورزی
در مقطـع هـای مختلـف توجـه چندانـی بـه آمـوزش مهـارت

هـای عمومـی کسـب و کار چون مهـارت های برقـراری ارتباط
اثربخـش ،مهـارت هـای تصمیـم گیـری ،مهـارت در کار بـا

فنـاوری اطالعـات ،گرفتـن مشـاوره از دیگـران و مهـارت های
نوشـتاری نشـده و در نتیجـه ،دانشـجویان کشـاورزی از نظـر

چنیـن مهـارت هایـی در سـطح پایینـی قـرار دارنـد (میـری
کـرم .)1392 ،افـزون بـر آن چـه اشـاره شـد ،در آمـوزش های

کشـاورزی به توسـعه برخـی مهارت هـای کارآفرینانـه دیگر به

ویـژه مهـارت های مرتبط بـا گزینش نوع کسـب و کار و مکان و
نام کسـب و کار نیز توجه نشـده (رضایی و همـکاران )1391 ،و
دانشـجویان مهـارت کافـی در ایـن زمینـه هـا را ندارنـد.

بـی تردیـد ،نخسـتین گام بـرای رفـع بازدارنـده هـای

گسـترش کارآفرینـی در نظام آموزش عالی کشـاورزی و تربیت
دانـش آموختـگان کارآفریـن ،ماهـر و توانمنـد ،شناسـایی

دقیـق ایـن بازدارنـده هـا اسـت تـا بتـوان بـا بـه دسـت آوردن
اطالعـات ضـروری ،برنامـه ریـزی اثربخش تـری را در آموزش

هـای کشـاورزی داشـت (رضایـی)1390 ،؛ بـر این پایـه و با در
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نظـر گرفتـن آن چـه کـه در مـورد پاییـن بـودن سـطح مهـارت

هـای کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه تهـران

توجـه بـه اهمیـت این مهـارت ها بـه منزله یکی از پیش شـرط

داخـل و خـارج از کشـور انجـام گرفتـه اسـت که خالصـه ی آن

هـای کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی اشـاره شـد ،نیـز بـا
هـای اصلـی بـرای راه انـدازی و آغاز کسـب و کار ،ایـن تحقیق
بـا هـدف بررسـی بازدارنـده هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت

انجـام گرفـت .البتـه در این بـاره  ،پژوهش های پرشـماری در

هـا در جـدول  1درج شـده اسـت.

جـدول  -1خالصـه ی پژوهـش های تجربـی انجام گرفتـه در داخل و خارج از کشـور بـرای شناسـایی بازدارنده های

کارآفرینـی آموزش عالی کشـاورزی
پژوهشگر /سال
حسینی و همکاران ()1389

عنوان

خالصه یافته ها (بازدارنده ها)

شناسایی و واکاوی بازدارنده های کارآفرینی

پشتیبانی ،آموزشی ،برنامه ریزی ،سیاست گذاری و حرفه ای

آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان
کارشناسی ارشد استان تهران

رضایی ()1390

بازدارنده های گسترش کارآفرینی در نظام

آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

آموزشی -محتوایی ،زیرساختی -پشتیبانی ،مدیریتی و فردی -روان شناختی

کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان

خسروی پور و منجم زاده ()1390

دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

در زمینه عامل ها و بازدارنده های مؤثر در

ناآگاهی از بازار کار متناسب با رشته تحصیلی و سطح نامناسب دانش و مهارت
های تجربی و شغلی دانش آموختگان کشاورزی

کارآفرینی و اشتغال

کریمی و جوهری ()1392

عامل های بازدارنده توسعه کارآفرینی از
دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در

آموزشی ،حمایتی ،ارتباطی ،نگرشی ،سیاست گذاری و فرهنگی

دانشکده های کشاورزی استان تهران

سعدی و همکاران ()2013

بررسی دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد

بی توجهی دانشگاه ها به نیازهای بازار کار ،نبود راهبرد و مدل اثربخش

در دانشگاه های رازی کرمانشاه ،بوعلی

کارهای کشاورزی و نداشتن عالقه و انگیزه دانشجویان برای اشتغال در بخش

نسبت به بازدارنده های کارآفرینی کشاورزی
همدان و رامین اهواز

شمبیر ()2013

بررسی بازدارنده های کارآفرینی دانشجویان

دش پاند ()2014

بازدارنده های کارآفرینی در بین دانشجویان

در آفریقای جنوبی

کارآفرینی در رشته های کشاورزی ،نبود امکان حمایت دولت از کسب و
کشاورزی

مناسب نبودن سرفصل ها و محتوای درس ها ،نبود امکان استفاده از روش

های تدریس درست ،پایین بودن سطح مهارت های عملی آموزشگران و
فراگیران ،نبود حمایت های کارآفرینانه و نبود حمایت های کافی از سوی
خانواده و دولت برای تشویق دانشجویان به راه-اندازی کسب و کار

رشته های مدیریت در دانشگاه های هند

بازدارنده های فردی (شامل پایین بودن سطح اعتماد به نفس ،نداشتن
اطالعات فنی کافی ،ترس از شکست و نداشتن تجربه عملی و کاری مناسب)،

بازدارنده های مالی (شامل نداشتن سرمایه اولیه کافی برای آغاز کسب و کار،
نبود امکان دسترسی به منابع اعتباری و نبود امکان حمایت مالی خانواده)

و بازدارنده های مرتبط با برنامه های درسی (ضعف محتوای درس ها ،نبود
امکان استفاده از روش های تدریس اثربخش و کارآفرینانه نبودن آموزش ها)

همـان گونـه که در نگاره ی  1دیده می شـود ،بنا بر بررسـی

هایـی چـون گریـس و آیهومـا ( )2013و رادمـن (،)2008
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مهـارت هـای کارآفرینانـه در پنـج عامـل :شـخصی ،عمومـی،
مدیریتـی ،راهبـردی و فرصـت شناسـی و نیـز بـر پایـه مـرور

شماره  ،34پاییز 94

پژوهـش هـای گوناگـون بـه ویـژه کریمـی و جوهـری (،)1392

انگیزشـی ،ضعـف اطالعاتـی -ارتباطـی ،ضعـف برنامـه ریـزی

بازدارنـده هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانه

بررسـی قـرار گرفتنـد.

رضایـی ( ،)1390دش پانـد ( )2014و شـمبیر (،)2013

در پنـج عامـل :نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانـه ،مسـایل

و ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و عملـی ،دسـته بنـدی و مورد

نبود محتوای آموزشی کارآفرینانه

مسایل انگیزشی

نداشتن تناسب محتوا و برنامه های آموزشی در رشته های کشاورزی با نیازهای
بازار کار ،حجم زیاد درس های نظری و هماهنگی کم آن ها با درس های عملی
کشاورزی ،نبود توجه کافی به بحث های کارآفرینی در تدوین محتوا و سرفصل
های درس های کشاورزی ،قدیمی و به روز نبودن محتوای بیشتر درس های
کشاورزی ،تأکید بیش از حد بر مفهوم های كمی در آموزش ها و کم توجهی به
كیفیت ،نبود توجه کافی به آموزش مهارت های الزم کارآفرینی چون مهارت
ارتباط مؤثر با بازار ،مهارت کار بین رشته ای و غیره و نبود توجه کافی به برنامه
های آموزشی فوق برنامه برای یاددهی مهارت های شغلی و حرفه ای

نداشتن عالقه و رغبت دانشجویان
نسبت به ادامه فعالیت در رشته تحصیلی
خودشان و پایین بودن عالقه و انگیزه
دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به
رشته تحصیلی

ضعف اطالعاتی -ارتباطی

مهارت های کارآفرینانه:

ضعف مراکز مشاوره ای در دانشکده های کشاورزی برای
ارایه خدمات در زمینه کارآفرینی ،نبود امکان برقراری
ارتباط کافی و مناسب بین دانشکده های کشاورزی با
بخش های تولیدی و صنعتی و واحدهای موفق کسب و
کار و نبود پایگاه های اطالعاتی قوی برای ارایه خدمات

شخصی ،عمومی،

مدیریتی ،راهبردی و

ضعف برنامه ریزی

فرصت شناسی

شمار زیاد دانشجویان كشاورزی و نداشتن
تناسب آن با امكانات و تجهیزات موجود
و دور بودن دانشکدههای کشاورزی از
مناطق روستایی و كشاورزی

ضعف مهارت های نوآورانه و عملی
پایین بودن توان خالقیت و نظریه پردازی در استادان و دانشجویان کشاورزی،
فقدان همدلی و عالقه نداشتن استادان و دانشجویان رشته های کشاورزی به
کارهای گروهی ،آشنایی پایین استادان رشته های کشاورزی با بحث های علمی
و عملی کارآفرینی ،پایین بودن سطح تجربه و پیشینه ی فعالیت های کشاورزی
دانشجویان ،اجرا نشدن درست بخش عملی درس ها توسط استادان و روحیه
خطر پذیری ضعیف استادان و دانشجویان کشاورزی

نگاره  -1چارچوب نظری پژوهش
جدول -2شمار دانشجویان در جامعه آماری و نمونهها بر پایه دانشکده ی محل تحصیل و جنس
شمار به تفکیک مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
نام دانشکده
اقتصاد و توسعه کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی فناوری کشاورزی
جمع

دکتری

دختر

پسر

دختر

پسر

شمار کل نمونه ها در هر دانشکده

15
38
33
86

7
49
40
96

4
21
8
33

6
39
31
76

32
147
112
291
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ابـزار گـردآوری دادههـا در ایـن تحقیـق پرسشـنامه بـود که

از سـه بخـش شناسـه هـای فـردی و آموزشـی دانشـجویان،

میـزان مهارت هـای کارآفرینانه (شـامل پنج عامل :شـخصی،

عمومـی ،مدیریتـی ،راهبـردی و فرصت-شناسـی) و بازدارنده

هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانـه (شـامل
پنـج عامـل :نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانـه ،مسـایل
انگیزشـی ،ضعـف اطالعاتـی -ارتباطـی ،ضعـف برنامـه ریـزی

و ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و عملـی) تشـکیل شـده بـود
(جـدول .)3

کشـاورزی" در متغیـر مکنـون ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و
عملـی ،بـه دلیـل داشـتن بـار عاملـی کمتـر از  ،0/5محاسـبه

شـده اند.

در مــورد روایــی تشــخیصی بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــدار

میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده بــرای هــر متغیــر مکنــون
در مــدل هــای انــدازه گیــری مهــارت هــای کارآفرینانــه و
بازدارنــده هــا ،از مقدارهــای میانگیــن مجــذور واریانــس

مشــترک و بیشــینه ی مجــذور واریانــس مشــترک بیــن تمامی

متغیرهــای مکنــون ،در تــک تــک مــدل هــای انــدازه گیــری

بخــش هــای دوم و ســوم ،بــا اســتفاده از طیــف لیکــرت

بزرگتــر بــود (پهلــوان شــریف و مهدویــان ،)1393 ،در نتیجــه،

ســنجش قــرار گرفتنــد .بــرای تعییــن روایــی ابــزار تحقیــق

بررســی پایایــی ابــزار تحقیــق نیــز از پایایــی ترکیبــی اســتفاده

پنــج ســطحی (از خیلــی کــم=  1تــا خیلــی زیــاد=  )5مــورد
از روایــی محتوایــی و روایــی ســازه (شــامل روایــی همگــرا و

تشــخیصی) اســتفاده شــد .روایــی محتوایــی پرسشــنامه بــا
نظرســنجی از متخصصــان در زمینــه موضــوع مــورد پژوهــش

و پــس از انجــام اصــاح هــای ضــروری تأییــد شــد .در زمینــه

روایــی همگــرا ،همان-گونــه کــه از نتایــج جــدول  3مشــخص
اســت ،بــر پایــه دو معیــار میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده

برابــر و بزرگتــر از  0/5و پایایــی ترکیبــی برابــر و بزرگتــر از

( 0/7هیــر و همــکاران ،)2010 ،ابــزار تحقیــق دارای روایــی
همگــرای مناســبی بــود.

ابــزار تحقیــق ،روایــی تشــخیصی مناســبی داشــت .بــه منظــور

شــد؛ از آنجایــی کــه مقــدار آن بــرای هــر یــک از متغیرهــای

مکنــون بزرگتــر از  0/7بــود ،بنابرایــن ،ابــزار تحقیــق دارای
پایایــی مناســبی بــود.

در نهایــت ،بــرای آزمــون درســت بــودن مــدل و بــرازش آن

بــا داده هــای میدانــی از شــاخص هــای گوناگــون برازندگــی

شــامل کای اســکوئر نســبی ( ،)χ2/dfمیانگیــن مجــذور

پســماندها ( ،)RMRشــاخص برازندگــی فزاینــده (،)IFI
شــاخص برازندگــی تطبیقــی ( ،)CFIشــاخص میــزان انطبــاق
( )GFIو شــاخص ریشــه دوم بــرآورد واریانــس خطــای

در مـدل انـدازه گیـری بازدارنـده هـا ،مقدارهـای میانگیـن

تقریــب ( )RMSEAاســتفاده شــد کــه بــرازش هــر دو مــدل

دو متغیـر "نبـود توجـه کافـی بـه برنامـه هـای آموزشـی فـوق

متغیرهــای مــورد بررســی برقــرار بــود .تجزیــه و تحلیــل داده

واریانـس اسـتخراج شـده و پایایـی ترکیبـی پـس از حـذف
برنامـه بـرای یاددهـی مهـارت هـای شـغلی و حرفـه ای" در

متغیـر مکنـون نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانـه و "روحیه
خطـر پذیـری ضعیـف هیأت علمـی و دانشـجویان رشـته های

انــدازه گیــری در ســطح مطلوبــی بــوده و رابطــه منطقــی بیــن
هــا بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای  SPSSWin20و AMOS20

انجــام گرفــت (جــدول .)3

جدول -3روایی و پایایی ابزار تحقیق و شاخص های برازش مدل های اندازه گیری
مدل اندازه-گیری
مهارت های کارآفرینانه

متغیر مکنون

میانگین واریانس

پایایی ترکیبی

بیشینه ی مجذور

میانگین مجذور

0/528

0/815

0/372

0/341

0/572

0/842

0/372

0/327

استخراج شده

عمومی

مدیریتی

0/532

راهبردی

0/506

شخصی

فرصت شناسی
شاخص های برازش:

8

0/606

0/824
0/803
0/860

واریانس مشترک

0/348
0/384
0/384

واریانس مشترک

0/324
0/354
0/337

RAMSEA=0/068, GFI= 0/876, CFI=0/928, RMR=0/042, IFI=0/929, χ2/df=2/128
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ادامه جدول3
متغیر

میانگین واریانس

پایایی ترکیبی

بیشینه ی مجذور

میانگین مجذور

0/591

0/896

0/315

0/215

ضعف اطالعاتی -ارتباطی

0/519

0/763

مسایل انگیزشی

0/647

0/785

متغیر مکنون

بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارتنبود محتوای آموزشی کارآفرینانه

های کارآفرینانه

شاخص های برازش:

استخراج شده

ضعف مهارت های نوآورانه و عملی

0/623

ضعف برنامه ریزی

0/590

واریانس مشترک

واریانس مشترک

0/891

0/143

0/108

0/741

0/242

0/171

0/239
0/315

0/161

0/214

RAMSEA=0/072, GFI= 0/862, CFI=0/914, RMR=0/041, IFI=0/915, χ2/df=2/533

یافته ها

کارآفرینانه ،مسایل انگیزشی ،ضعف اطالعاتی -ارتباطی،

نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه  59/2درصـد از

ضعف برنامه ریزی و ضعف مهارت های نوآورانه و عملی بر

بودنـد .از لحـاظ محـل سـکونت 29/1 ،درصـد از پاسـخگویان

تحقیق اجرا شد که نتیجه ی آن در جدول  4و نگاره  2درج

دانشـجویان مـورد بررسـی پسـر و  40/8درصـد از آنـان دختـر
در روسـتا و  70/9درصـد در شـهر سـاکن بودنـد .میانگیـن
سـن دانشـجویان 27/8 ،سـال بـا انحـراف معیـار  3/4بـود.

هـم چنیـن ،بیشـترین درصـد فراوانـی ( 52/5درصـد) مربـوط
بـه دامنـه سـنی  25تـا  30سـال بـود .بنـا بـر نتیجـه ی تحقیق

مشـخص شـد که میانگین نمـره دانشـجویان  17/65با انحراف

معیـار  0/95بـود .از نظـر پیشـینه ی کار کشـاورزی61/4 ،
درصـد از دانشـجویان بـدون پیشـینه ی کار کشـاورزی و تنهـا
 38/6درصـد از آنـان پیشـینه ی کار کشـاورزی داشـتند .بـر
پایـه اطالعـات گـردآوری شـده 74/7 ،درصـد از پاسـخگویان

مـورد بررسـی در دوره هـای کارآفرینـی شـرکت نکـرده بودند،
در حالـی کـه  25/3درصـد از آنـان در ایـن دوره هـا شـرکت
داشـته انـد.

برای بررسی میزان تأثیر هر یک از بازدارنده ها در

چارچوب نظری پژوهش شامل :نبود محتوای آموزشی

سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان ،مدل ساختاری
شده است .در زمینه ی برازش نیكویی مدل ساختاری ،یافته

های تحقیق نشان دادند که مدل برآورد شده دارای برازش
مطلوبی بود .در این زمینه ،اشاره به این نکته ضروری است
که با توجه به اصالح های اعمال شده در مدل های اندازه

گیری و حذف متغیرهای نامناسب ،مدل ساختاری برآورده
شده در همان مرحله اول (نخستین مدل اشباع شده) ،دارای

برازش مناسبی بوده و نیازی به اصالح نداشت

RAMSEA=0/079, GFI= 0/851, CFI=0/912,
RMR=0/052, IFI=0/905, χ2/df=2/887
همـان گونـه که در نـگاره ی  2دیده می شـود ،پنـج متغیر:

نبود محتوای آموزشـی کارآفرینانه ،مسـایل انگیزشـی ،ضعف
اطالعاتـی -ارتباطـی ،ضعـف برنامـه ریـزی و ضعـف مهـارت

هـای نوآورانـه و عملـی در حـدود  72درصد از واریانس سـطح
مهـارت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان را تبیین کـرده اند.

نگاره -2مدل ساختاری اشباع شده با ضریب های رگرسیونی استاندارد شده
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بازدارنده های تاثیرگذار بر...

بنـا بـر دسـت آوردهـای تحقیـق در مـورد بـرازش مـدل

انگیزشـی ،ضعـف اطالعاتـی -ارتباطـی ،ضعـف برنامـه ریـزی

ی  ،2مـی تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه سـاختار مـدل

معنـی داری بـر متغیـر وابسـته تحقیـق بودنـد .هم چنیـن ،بر

سـاختاری تحقیـق و میـزان واریانـس تبییـن شـده در نـگاره
مناسـب مـی باشـد .از ایـن رو ،در ادامـه بـه بررسـی شـدت،

جهـت و سـطح معنـی داری ضریـب مسـیرهای فـرض شـده
در چارچـوب نظـری پژوهـش پرداختـه شـد (جـدول .)4

نتایـج بـه دسـت آمـده در ایـن زمینـه گویـای آننـد کـه هـر یک

از پنـج متغیـر :نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانـه ،مسـایل

و ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و عملـی ،دارای تأثیـر منفـی و

پایـه میـزان ضریـب اسـتاندارد کـه نشـان دهنده ی شـدت اثر
می باشـد ،دو بازدارنده ی نبود محتوای آموزشـی کارآفرینانه
و ضعـف اطالعاتـی -ارتباطـی دارای بیشـترین تأثیـر منفـی بر
سـطح مهـارت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان بودنـد.

جدول -4تأثیر متغیرهای تحقیق بر سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران
مقدار غیراستاندارد

ضریب رگرسیون استاندارد

مقدار نسبت بحرانی

متغیر
نبود محتوای آموزشی کارآفرینانه

-1/257

-0/439

-6/001

ضعف مهارت های نوآورانه و عملی

-1/117

-0/352

-4/114

ضعف برنامه ریزی

-0/984

ضعف اطالعاتی -ارتباطی
مسایل انگیزشی

-1/125
-1/010

بحث و نتیجه گیری

-0/398
-0/207
-0/159

سطح معنی داری
0/01

-5/108

0/01

-2/789

0/01

-2/189

0/01
0/05

بیشـترین تأثیـر منفـی بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانـه

با در نظر گرفتن پایین بودن سطح مهارت های کارآفرینانه

دانشـجویان بودنـد .در ایـن بـاره ،همـان گونـه کـه رضایـی

مهارت ها به منزله ی یکی از پیش شرط های اصلی برای

برنامـه هـای آموزشـی از جملـه آمـوزش هـای کارآفرینانـه،

دانشجویان کشاورزی از یک سو و با توجه به اهمیت این

راه اندازی و آغاز کسب و کار از سوی دیگر ،این تحقیق با

هدف بررسی بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارت های

کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت.
نتیجه ی تحقیق گویای آن بود که بر پایه مقدارهای شاخص

های برازش ،ساختار مدل پژوهش مورد تأیید بود؛ به عبارت
دیگر ،مدل تدوین شده بر پایه ادبیات نظری و پیشینه تجربی

(چارچوب نظری پژوهش) با واقعیت هم خوانی داشته و با
داده های میدانی گردآوری شده مورد حمایت قرار گرفت؛ بر

این پایه ،پنج عامل :نبود محتوای آموزشی کارآفرینانه ،ضعف
اطالعاتی -ارتباطی ،ضعف مهارت های نوآورانه و عملی،

مسایل انگیزشی و ضعف برنامه ریزی ،دارای تأثیر منفی و

معنی داری بر سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان بوده
و  72درصد از واریانس آن را تبیین کردند.

( )1390بیـان کـرده ،محتـوا به منزلـه یکی از رکن هـای اصلی
نقـش بـه سـزایی در یادگیری دانشـجویان دارد .ایـن در حالی
اسـت کـه در نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی محتوا و سـرفصل

هـای کنونـی بـر پایـه رویکـردی نظـام منـد و واقـع گرایانـه
تدویـن نشـده و بـا شـرایط اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و
غیـره جامعـه بـه ویـژه نیازهـای بـازار کار تناسـب بسـیار کمـی
دارد کـه نتیجـه ایـن مسـاله  ،بـی کاری شـمار زیـادی از دانش

آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی اسـت.

افـزون بـر ایـن ،برخلاف ایـن کـه انتظـار مـی رود بـر پایـه

ماهیـت فعالیـت هـای کشـاورزی ،محتـوای درس هـا نیـز تـا
حـدود زیـادی کاربـردی و تجربـی باشـند ،بیشـتر بـه صـورت
نظـری ارایـه مـی شـوند .تأکیـد بیـش از حـد بـر مفهـوم هـای

كمـی در آمـوزش هـا و کـم توجهی بـه كیفیـت و قدیمـی بودن

و بـه روز نبـودن محتـوای درس ها و سـرفصل های کشـاورزی

در بیـن پنـج بازدارنـده اشـاره شـده ،بـه ترتیـب سـه عامـل

نیـز از دیگـر نارسـایی هایـی هسـتند کـه سـبب شـده انـد تـا

ارتباطـی و ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و عملـی ،دارای

آموختـگان توانمنـد و کارآفرین را نداشـته نباشـند .با توجه به

نبـود محتـوای آموزشـی کارآفرینانـه ،ضعـف اطالعاتـی-
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وجـود چنیـن مسـاله هایـی ،همان گونه کـه از نتایـج برمی آید

نیافتـه و بسـیار ضعیفی شـکل گرفتـه و دارای اثربخشـی کافی

رویکـرد کارآفرینانـه نبـوده و مهارت هـای کارآفرینانه ضروری

و اطالعـات فـرا گرفته دانشـجویان جنبـه کاربـردی و عملیاتی

بـه طـور کلـی محتـوای درس هـای کشـاورزی دارای ماهیت و

چـون مهارت ارتبـاط مؤثر با بـازار ،مهارت کار بین رشـته ای،

مهارت گروه سـازی و غیره را در دانشـجویان کشـاورزی ایجاد
و تقویـت نمـی کننـد .نتایج ایـن بخش از تحقیق بـا یافته های

پژوهـش هـای کریمـی و جوهـری ( ،)1392رضایـی (،)1390
دش پانـد ( )2014و شـمبیر ( ،)2013هـم خوانـی داشـتند.

نیسـت که این مسـاله به نوبه خود سـبب شـده اسـت تـا دانش
پیـدا نکـرده و مهـارت هـای کارآفرینانـه در آنان ایجاد نشـود.
بـر پایـه نتایـج تحقیـق ،یکـی دیگـر از بازدارنـده هـای

تأثیرگـذار بر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانه در دانشـجویان،
ضعـف مهـارت هـای نوآورانـه و عملی بـود .در این بـاره ،نتایج
تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه بیشـتر اسـتادان و دانشـجویان

نتایـج تحقیـق گویـای آن بودنـد کـه یکـی دیگـر از

رشـته هـای کشـاورزی ضعف بـارزی در مهـارت هـای نوآورانه

دانشـجویان ،ضعـف اطالعاتی -ارتباطی بـود که اهمیت آن در

ارایـه دیـدگاه های جدید و نوآورانه ،تشـخیص و بهـره برداری

بازدارنـده هـای تأثیرگـذار بـر سـطح مهـارت هـای کارآفرینانه

پژوهـش هـای کریمـی و جوهـری ( )1392و رضایـی (،)1390
تأییـد شـده اسـت .در این زمینـه ،به دلیـل نبود برنامـه ریزی
بهینه ،در بسـیاری از دانشـکده های کشـاورزی مراکز مشـاوره

ای فعـال بـرای هدایـت دانشـجویان در حوزه هـای کارآفرینی
وجـود نـدارد و بیشـتر اسـتادان نیـز به دلیل نداشـتن آشـنایی

و آگاهـی کافـی در مـورد مفهـوم هـای اصلـی کارآفرینـی ،قادر
بـه انتقال اطالعـات و راهنمایی دانشـجویان بـرای راه اندازی
و آغـاز اصولـی یـک کسـب و کار مشـخص نیسـتند.

شـامل خطـر پذیـری و خالقیـت داشـته و در نتیجـه قـادر بـه
از فرصـت هـای کارآفرینانـه و ایجـاد و راه انـدازی کسـب و

کارهـای جدیـد نیسـتند.

هـم چنیـن ،به دلیـل وجـود برخی مسـاله هـای فرهنگی و

روان شـناختی ،بیشـتر اسـتادان و دانشـجویان گرایش زیادی
بـه انجـام گروهـی کارهـا و مشـارکت در فعالیـت هـای گروهـی

بـه منزلـه ی یکـی از پیـش شـرط های ضـروری شـکل گیری و
توسـعه مهـارت هـا و فعالیـت هـای کارآفرینانه ندارنـد .افزون
بـر ایـن ،بیشـتر دانشـجویان کشـاورزی تجربـه و پیشـینه ی

اهمیـت ایـن مسـاله بـا توجـه بـه این-کـه پایـگاه هـای

فعالیـت کشـاورزی کمی داشـته و به صورت عملـی و از نزدیک

دانشـجویان کشـاورزی در زمینـه کارآفرینـی وجود نـدارد ،دو

وجـود چنیـن نارسـایی هایـی سـبب شـده اسـت تـا مهـارت

اطالعاتـی جامـع بـرای ارایـه خدمـت هـای اطالعاتـی بـه

چنـدان اسـت .ایـن در حالـی اسـت ،همـان گونـه کـه شـمبیر

( ،)2013بیـان مـی دارد ،یکـی از نیازهای اصلـی کارآفرینان،

نیازهـای اطالعاتـی می باشـند که مـی توانند تا حـدود زیادی
بسـتر ضـروری بـرای گسـترش کارآفرینـی و ایجـاد کسـب و

کارهـای کارآفرینانـه را فراهـم کننـد .یکـی دیگـر از بازدارنـده

هـای مـورد تأکید در قالـب عامل ضعـف اطالعاتـی -ارتباطی،
نبـود ارتبـاط کافی و مناسـب بین دانشـکده های کشـاورزی با

مراکـز تولیدی و صنعتی و واحدهای موفق کسـب و کار اسـت.
بـه هـر حال ،یکی از شـیوه های اثربخشـی که مـی تواند زمینه
کار عملـی و یادگیـری تجربـی را فراهـم کرده و انگیـزه ،اعتماد
بـه نفـس و مهارت دانشـجویان را بـرای راه اندازی کسـب و کار

افزایـش دهـد ،برقراری ارتبـاط با بخش های تولیـدی به ویژه

کسـب و کارهـای موفـق در حـوزه کشـاورزی و هماهنگی برای

فعالیـت دانشـجویان در آن هـا اسـت؛ ایـن در شـرایطی اسـت
کـه بنـا بـه دلیـل هـای گوناگـون ایـن ارتبـاط بـه طـور سـازمان

درگیـر فعالیـت هـای کشـاورزی نشـده انـد کـه در مجمـوع،

های کارآفرینانه دانشـجویان کشـاورزی در سـطح پایینی قرار
گیـرد .نتایـج ایـن بخـش از تحقیـق نیز بـا یافته هـای پژوهش

هـای خسـروی پور و منجـم زاده ( ،)1390دش پاند ( )2014و
شـمبیر ( ،)2013هـم خوانی داشـتند.

بـر پایـه یافتههـای بـه دسـت آمـده از پژوهـش ،پیشـنهاد

می شـود:

 -1بـا دعـوت از اسـتادان صاحـب نظـر و شـناخته شـده

در حـوزه کارآفرینـی ،برنامـه مدونـی بـرای کارگاه هـا و دوره

هـای آموزشـی مقدماتی و پیشـرفته در راسـتای بهبود سـطح
مهـارت هـای عملـی و کارآفرینـی اعضـای هیات علمی رشـته

هـای گوناگون کشـاورزی طراحی و اجرا شـود و با دادن گواهی
نامـه معتبـر و امتیـاز ترفیع ،انگیـزه الزم برای شـرکت اعضای

هیـات علمـی در ایـن دوره هـا فراهم شـود.

 -2بـا برگـزاری گـردش هـای علمـی در محیـط هـای

روسـتایی و آشناسـازی دانشـجویان بـا فرصـت هـای شـغلی
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در حـوزه کشـاورزی ،دعـوت از فعـاالن بخـش صنعـت و

گـروه هـا و شـبکه هـای کارآفرینـی بـا حضـور دانشـجویان،

هـا و بیـان تجربـه هـای عینـی و دیـدگاه هایشـان و تشـکیل

دانشـجویان بهبـود یابـد.

کشـاورزی و کارآفرینـان موفـق بـرای تدریس بخشـی از درس

اسـتادان و کارآفرینـان موفق ،سـطح مهارت هـای کارآفرینانه

منبعها

آراستی ،ز ،.سعیدبنادکی ،س .و ایمانی پور ،ن .)1390( .نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی

دانشجویان رشته های غیرمدیریت :مطالعه موردی دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،فصل نامه

توسعه کارآفرینی.107 124- ،)14( 4 .

بادسار ،م ،.صفا ،ل .و فتحی ،س .)1394( .تأثیر عاملهای فردی و زمینهای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه

زنجان نسبت به اشتغال در روستا ،فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.123 136- ،)32( 7 ،

پهلوان شریف ،س .و مهدویان ،و .)1393( .مدل سازی معادالت ساختاری با  ،AMOSتهران ،انتشارات بیشه.

حسین پور ،ا .و رضایی ،م .)1389( .بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی .فصل نامه توسعه کارآفرینی3 ،

(.135 153- ،)10

حسینی ،م ،.فرج اله حسینی ،ج .و سلیمانپور ،م .)1389( .شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی آموزش عالی کشاورزی

از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران ،فصل نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.159 169- ،)3( 41 ،
خسروی پور ،ب .و منجم زاده ،ز .)1390( .دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

رامین در خصوص عوامل و موانع موثر در کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی ،فصل نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه

کشاورزی.105 116- ،)1( 42 ،

رضایی ،ر .)1391( .مانع های گسترش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد

مطالعه در دانشگاه زنجان ،فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.92 103- ،18 ،

رضایی ،ر ،.کریمی ،آ ،.میری کرم ،ف .و صفا ،ل .)1391( .بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته

های کشاورزی در زمینه کارآفرینی ،فصل نامه توسعه کارآفرینی.65 84- ،)3( 5 ،

زالی ،م .و رضوی ،م .)1383( .بررسی تحلیل آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها ،پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی،

.51 82- ،)16( 4

زالی ،م ،.مدهوشی ،م .و کردنائیج ،ا .)1386( .ارزیابی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان (مورد بررسی :دانشگاه
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سیدنقوی ،م ،.صفری ،ف .و زارع ،ه .)1390( .نقش آموزش های کارآفرینی در فرآیند تشخیص فرصت های کارآفرینی،

مجموعه مقاالت آموزش در ایران  ،1404تهران 8 ،و  9آبان ماه .1 8- ،1390

عابدینی بلترک ،م .و عقیلی ،ر .)1391( .بررسی مفهوم کارآفرینی در دانشگاه ها و جایگاه آن در متون اسالمی ،مجموعه

مقاالت کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ،بابلسر 23 ،آبان ماه .1 14- ،1391
کردناییچ ،ا .و اکبری ،ح .)1386( .کارآفرینی سازمانی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

کریمی ،آ .و جوهری ،ه .)1392( .شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

(مورد مطالعه :دانشکده های کشاورزی استان تهران) ،فصل نامه توسعه کارآفرینی.151 167- ،)4( 6 ،

محمدی الیاسی ،م ،.فراستخواه ،م .و فرخ ،ش .)1391( .مهارت های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش
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مرادی ،ح .و شعبانعلی فمی ،ح .)1389( .شناسایی قابلیت های کارآفرینی (مطالعه موردی :دانشجویان دختر دانشگاه
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Abstract
The purpose of this research was to study the barriers affecting the level of students’ entrepreneurial
skills. The statistical population of the research consisted of all postgraduate students of agricultural
majors at the University College of Agricultural and Natural Resources in the University of Tehran (N=
1188). According to the Krejcie and Morgan table, a sample size of 291 students was selected using a
stratified random sampling technique. Researcher- made questionnaire was used to collect data. Content
validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite
reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were
satisfactory after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation Modeling. Results showed that, five factors including: lack of entrepreneurial educational content, communicative- informational weakness, weakness of practical and innovative skills, motivational issues and
weak planning had significant negative effect on the level of students’ entrepreneurial skills, explaining
72 percent the probability of its variances. Also, Results indicated that structure of the research model
was confirmed based on the model fit indices and theoretical framework of the research was consistent
with reality.
Index Terms: Agricultural higher education, entrepreneurial skills, entrepreneurial barriers, education-

al content.
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