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مقدمه
در دورانی كه آن را جامعه فراصنعتی و فرا اطالعاتی نامیده 
اند، اشتغال، مهمترین چالشی است كه در برنامه های توسعه 
كشور باید به آن توجه خاصی شود. به نظر میرسد در صورت 
دانش آموختگان  بین  در  ویژه  به  اشتغال  چالش  نشدن  حل 
فاصله  ركود،  مانند  اقتصادی  مشكالت  ظهور  دانشگاهی، 
بیكاری  پدیده  رشد  و  روانی  و  اجتماعی  مشكالت  طبقاتی،  
بروز می كنند )دوكانه ای فرد، 1391(. از سوی دیگر، توسعه 
اقتصادی،  جدی  ضرورت  یک  كشاورزی  كارآفرینی  ی 
 )1389 تقی یاری،  و  )فیض بخش  است  سیاسی  و  اجتماعی 
كه مهمترین دستاورد آن توسعه كشور، ایجاد اشتغال، رفاه، 
توسط  ویژه  به  مناسب  شغلی  فرصت های  شناخت  و  ثروت 
توسعه ی  اهمیت  است.  كشاورزی  رشته  دانش آموختگان 
كارآفرینی به حدی است كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
به  ویژه ای  توجه  بود  موظف  دولت  فرهنگی،  و  اجتماعی 
با  و  بكند  اشتغالی  خود  های  طرح  از  حمایت  و  كارآفرینی 
توجه به بند ح 47 این قانون دولت می بایست تدبیر های الزم 
توانایی،  ارتقای  برای  كشور  آموزش  نظام  اصالح  منظور  به 
اتخاذ  كارآفرینی  و  خطرپذیری  و  نوآوری  مهارت،  خالقیت، 

می كرد )نیک فرجام،1393(.
در برنامـه ی پنجـم توسـعه نیـز درمـاده 80 بند هـ  بـه دولت 
اجازه داده شـده كه در راسـتای ایجاد اشـتغال پایدار، توسـعه 
كارآفرینـی، كاهش عدم تعادل منطقه ای و توسـعه ی مشـاغل 
نوحمایت هـای مالـی از بخش هـای مختلـف بـه منظور توسـعه 
و گسـترش آموزش های كسـب و كار، كارآفرینـی، فنی و حرفه 

ای و علمـی  كاربردی صـورت گیرد.
كه  است  وكاری  ساز  اقتصاددانان،  نظر  از  كارآفرینی 
تخصیص بهینه ی منبع های را با استفاده از فرصت های آتی، 
می تواند  كارآفرینی  می سازد.  میسر  خطرپذیری  با  همراه 
فرصت های جدیدی را برای كارآفرینان ایجاد كند تا درآمد و 
سرمایه ی خود را افزایش دهند و در صورت ایجاد مؤسسه های 
استانداردهای  متوسط،  و  كوچك  كارهای  و  كسب  و  جدید 
دانشجویان  وجود   .)2012 )هنلی،  بخشند  بهبود  را  زندگی 
مستعد و عالقه مند به عنوان سنگ بنای آموزش كارآفرینی، 
به تنهایی منشا پرورش كارآفرینان نوپا در دانشگاه ها نیست 
نیز  كارآفرینی  اثربخش  آموزشگران  و  مربیان  از  استفاده  و 
عاملی بسیار با اهمیت در این عرصه به شمار می آید با توجه به 

روند رو به رشد آموزش های كارآفرینی در جهان )سولومون، 
دانشكده های  و  گروه ها  در  آموزش ها  اثربخشی   ،)2007
متولیان  بنیادی  كنجكاوی های  و  دل نگرانی ها  از  كارآفرینی 
بنیادین  عامل  عنوان  به  مدرسان  میان،  این  در  است.  آن 
تاثیرگذار در افزایش انگیزه دانشجویان و همچنین در تحقق 
آموزش های  اثربخشی  و  كارآفرینی  دانشكده های  رسالت 
یک  بنابراین   .)2005 )كورتكو،  می آیند  شمار  به  مربوطه 
مدرس اثربخش می تواند بستر مناسب برای آشنایی علمی و 
كاربردی با بنیان ها و مهارت های كارآفرینی كشاورزی فراهم 
در  كارآفرینی  به  بیشتر  هرچه  جلب  و  گرایش  موجب  و  كند 
ایجاد  هدف  با  عمده  طور  به  برنامه ها  این  شود.  دانشجویان 
با ویژگی های كارآفرینی  تجربه های علمی و تربیت نیروهایی 
طراحی شده اند و از آنجا كه دگرگونی اصلی و پایدار در جامعه 
امروز در گرو دگرگون شدن نظام آموزشی به عنوان ركن اصلی 
علمی،  هیأت  اعضای  كه  است  جامعه  هر  پیشرفت  و  توسعه 
می دهند،  تشكیل  را  ركن  این  آموزشی  محیط  دانشجو، 
روشن است كه اختالل در هر یک از این سه ركن سبب افت 
كیفیت آموزش می شود در این میان بنیادی ترین عامل برای 
كنترل متغیرهای  آموزشی  ایجاد موفقیت وتحقق هدف های 
است  مدرسان  آموزش  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  و  مختلف 

)صدیقی،1393(.
تحقـق  كـه  دارد  وجـود  مسـایلی  آموزشـی  نظـام  هـر  در 
هدف هـای آن نظـام را بـا چالـش روبـه رو كـرده و اثـر بخشـی 
نارسـایی ها  ایـن  از  برخـی  می سـازد.  ناپایـدار  را  برنامه هـا 
شـده اند  ارایـه  اسـتامپ  و  بـالك  توسـط  كـه  چالش هـا  و 
تحقیـق  روش شناسـی های  ایجـاد  در  چالـش  از:  عبارت انـد 
بـرای اندازه گیـری اثربخشـی كارآفرینی؛ چالـش در محتوی و 
شـیوه های آموزشـی؛ چالـش در كیفیت مدرسـان كارآفرینی؛ 
دانشـكده ها  در  كارآفرینـی  آمـوزش  پذیـرش  در  چالـش 
نسـبت بـه كسـب و كار؛ چالـش در ایجـاد یـك پیكـره مشـترك 
اثربخشـی  در  چالـش  و  مختلـف؛  دانش هـای  زمینـه ی  در 
ایـن  بـا   .)1988 بومـن،  و  )سكسـتون  آموزشـی  روش هـای 
دیـدگاه در بخش آمـوزش و ترویج كارآفرینی در دانشـگاها نیز 
در سـال های اخیـر محققـان، تحقیقـات و اقدام هـای علمـی و 
بررسـی  جهـت  در  بین المللـی  سـطح  در  بی شـماری  عملـی 
ویژگی هـای مدرسـان اثـر بخـش انجـام داده اند كـه درپی چند 

اشـاره می شـود. آن هـا  از  نمونـه 

رابطه بین سویگان مدرس  ...
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تنـگ )1997(، در بررسـی عامل هـای مرتبـط بـا تدریـس 
 3500 آمریـكا،  شـرقی  شـمال  در  دانشـگاهی  در  اثربخـش 
دانشـجو را بـه عنـوان نمونـه انتخـاب كـرد، و 126 عضـو هیأت 
علمـی را از نظـر آنـان ارزیابـی كـرد. نتیجـه نشـان دهنـده ی 
آموزشـی  مـواد  ماننـد  شـده  بـرآورد  عامـل   12 كـه  بـود  آن 
روشـن، میـزان و كیفیـت پاسـخگویی مـدرس به پرسـش های 
دانشـجویان، برخـورد مؤدبانـه ی مـدرس با دانشـجو، داشـتن 
داشـتن  درس،  موضـوع  بـر  تسـلط  داشـتن  حرفـه ای،  رفتـار 
رعایـت  كالس  هـر  در  خوبـی  بـه  غیـره،  و  بـاال  انتظارهـای 
می شـوند و در نتیجـه تدریـس همـه ی مدرسـان این دانشـگاه 
همـكاران  و  مظلومـی  بررسـی  در  اسـت.  بـوده  اثربخـش 
)1387(، بـا عنـوان ویژگی هـای یك مـدرس توانمنـد از دیدگاه 
یـزد،  صدوقـی  شـهید  پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان 
ارتبـاط، داشـتن تجربـه تدریـس و دانـش  برقـراری  توانایـی 
آراسـتگی،  و  خالقیـت  انتقاد پذیـری،  تدریـس،  در  عمومـی 
توجـه بـه مفاهیـم ضـروری، ارایـه مطلـب بـا نظـم منطقـی و 
تدریـس بـه زبـان سـاده از مهم تریـن ویژگی هـای یـك مـدرس 

بودنـد. دانشـجویان  دیـدگاه  از  توانمنـد 
چهـار عامـل مرتبـط بـا تدریـس اثربخـش در نمونـه ای كـه 
بـه دسـت آمدنـد شـامل: روش  تایلنـد  از 2785 دانشـجو در 
تدریـس، رابطـه ی مدرس و دانشـجو، مواد و محتوای درسـی 
و بازخـورد و ارزشـیابی بودنـد )دیگبـی و همـكاران، 1998(. 
نتیجه ی بررسـی بـه كارگیـری معیارهای تدریـس اثربخش كه 
در دانشـگاه سانفرانسیسـكو، صورت گرفت، نشـان داد كه از 8 
مؤلفـه ی تعییـن شـده، 6 مـورد كـه از نظر دانشـجویان توسـط 
سـازماندهی  از:  عبارتنـد  می شـوند  گرفتـه  كار  بـه  مدرسـان 
محتـوا، دانـش و مـواد درسـی، مهارت هـای ارتباطـی و روابط 
انسـانی واضـح با دانشـجویان،  فراهم سـازی محیـط یادگیری 
برای دانشـجویان، ارایـه ی بازخورد فوری، نظرهـا، ارزیابی ها 
بـه  امتحـان عادالنـه، دو مؤلفـه ی توجـه داشـتن  برگـزاری  و 
یادگیـری دانشـجویان و مشـكل برانگیـز بـودن مـواد درسـی 
كم تـر مطـرح بودنـد )میرمحمـدی، 1391(. در تحقیقـی كـه 
ویتانجـی و ان  دیرانگو )2005(، انجام داده اند، پرسشـنامه ای 
بـا 20 پرسـش در سـه مؤلفـه ی، ارایـه ی آمـوزش، موضـوع یـا 
مـاده درسـی و نگرش هـای فـردی به كار بـرده شـدند. تحقیق 
آنـان نشـان داد كه، كیفیت و اثربخشـی تدریس مدرسـان این 

دانشـگاه در سـطح پایینـی قـرار دارد.

بعدهایـی   ،)2006( پویكیجوكـی  و  دیـدگاه هینونـن  بنابـر 
كارآفرینـی  آمـوزش  بـه  كارآفرینانـه  رویكـرد  از ضرورت هـای 
عبارتنـد از: تاكیـد بـر نقـش كلیـدی كشـف، ارزیابـی و بهـره 
بـرداری از فرصت هـا و توجـه بـه روش هـای یاددهـی عملـی 
كارآفرینـی،  آمـوزش  اصلـی  كارآفرینـی. چالـش  آمـوزش  در 
فرآیندهـای  از  حمایـت  دلیـل  بـه  یادگیـری  آسـان گری 

اسـت. كارآفرینانـه 
رویكـرد  توسـط  بایسـتی  سـنتی،  یاددهـی  روش هـای 
فراهـم  و  عمـل  عرصـه ی  در  یادگیـری  شـامل  كارآفرینانـه 
محیـط  در  دانشـجویان  فعـال  مشـاركت  فرصت هـای  كـردن 
یادگیـری تكمیـل شـوند. دیـدگاه یـاد شـده، دو بعـد اساسـی 
آمـوزش كارآفرینـی یعنـی موضـوع یاددهی)كشـف، ارزیابـی 
در  )یادگیـری  یاددهـی  روش  و  فرصت هـا(  از  بهره بـرداری  و 
یادگیـری(  عرصـه ی عمـل و مشـاركت فعـال دانشـجویان در 
را بـه صـورت ضمنـی بـه عنـوان ضرورت هـای مهارتـی مربیان 
بگـر )2006(،  تریـن  كارآفرینـی مطـرح می كنـد.  و مدرسـان 
توسـط  یاددهـی  متـداول  روش هـای  پرسـش:  بـه  پاسـخ  در 
آموزشـگران كارآفرینـی بـرای رسـیدن به هدف هـای یادگیری 
یادگیـری  جدیـد  روش هـای  كـه  می كنـد  بیـان  كارآفرینانـه، 
عمـل  بـر  مبتنـی  روش هـای  و  الكترونیكـی  یادگیـری  ماننـد 
بایـد  نقـش   ایفـای  فعـال دانشـجویان ماننـد  و نقش آفرینـی 
بیشـتر اسـتفاده شـوند. در ایـن پژوهـش معیارهـای اسـتادان 
كارآفرینـی بـرای یاددهـی مناسـب شـامل الـزام بـه گذرانـدن 
دوره ی آمـوزش دانـش كارآفرینـی ویژه ی مدرسـان و داشـتن 
و  الیاسـی  محمـدی  اسـت.  كارآفرینـی  شـخص  تجربـه ی 
مهارت هـای  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در  همـكاران)1391(، 
اسـتادان و مربیـان كارآفرینـی بـرای پـرورش كارآفرینـان نوپا 
در دانشـگاه ها مقوله  هـای یادگیـری اسـتاد ـ مربـی، یاددهـی 
اسـتاد ـ مربـی، برقـراری ارتبـاط اثربخـش، ایجـاد و اداره ی 
كسـب و كار نوپـا، و تحلیل محیط كسـب و كار نوپـا، را از جمله 
مهارت هـای مهـم در مدرسـان كارآفرینـی معرفـی می كننـد.
گرایش  بر  اثر گذار  عامل های  درباره ی  نفر  هم  تحقیقاتی 
صاد  باقر  تحقیق  در  است.  گرفته  صورت  كارآفرینی  انگیزه  و 
انگیزه ی  بر  كارآفرینی  آموزش  تأثیر   ،)1392( همكاران  و 
بررسی  را  حرفه ای  و  فنی  رشته های  دانشجویان  كارآفرینی 
قصد  و  انگیزه  بر  كارآفرینی  آموزش  كه  دادند  نشان  و  كردند 
تأثیرگذار  حرفه ای  و  فنی  رشته های  دانشجویان  كارآفرینی 
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است. مرادی )1389(، در تحقیقی با عنوان تأثیر آموزش های 
تشخیص فرصت های كارآفرینی بر قصد كارآفرینی دانشجویان 
رشته ی كشاورزی كه تأثیر آموزش های تشخیص فرصت های 
را  كشاورزی  رشته  دانشجویان  كارآفرینی  قصد  با  كارآفرینی 
بررسی كرده است، نشان داد كه قصد كارآفرینی پس از اجرای 
برنامه آموزشی، تشخیص فرصت ها تفاوت معناداری با پیش 
از اجرای برنامة آموزشی نداشت. از میان عامل های تأثیرگذار 
بر قصد كارآفرینی در این پژوهش، هنجارهای ذهنی در پیش 

و پس از اجرای برنامه آموزشی تفاوت معنی داری داشت. 
بـا توجـه بـه كمبود بررسـی های انجام شـده در ایـن زمینه، 
نبـود نظریـه ی جامع در مـورد ویژگی های مدرسـان اثربخش، 

اقتضایـی بـودن فرآینـد توسـعه آمـوزش كارآفرینـی و ایجـاد 
انگیـزه در دانشـجویان و بـا هـدف تبییـن مولفه هـای مـدرس 
و  ویژگـی  رابطـه ی  بررسـی  در صـدد  تحقیـق  ایـن  اثر بخـش، 
مؤلفه هـای مـدرس اثربخـش بـا انگیـزه ی كارآفرینـی از نظـر 
دانشـجویان آمـوزش و ترویـج دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه 
رازی صـورت گرفـت. ویژگی هـای گونه گـون مـدرس اثربخـش 
بـا  ارتبـاط  مهـارت  و  تدریـس  روش  شـخصیتی،  )ویژگـی  
دانشـجو( مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفته و به این پرسـش 
بـا  ابعـاد مـدرس اثربخـش  پاسـخ داده می شـود كـه آیـا بیـن 
انگیـزه كارآفرینـی دانشـجویان دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه 

رازی كرمانشـاه رابطـه وجـود دارد؟

ویژگی های شخصیتی: به روز بودن دانش اساتید، ایجاد 
انگیزه مطالعه در دانشجویان، توجه و تاكید بر انجام 

تحقیق انفرادی توسط دانشجویان، ارزشیابی دانشجو 
بر اساس فعالیت های كالسی، احترام به دانشجو و 

توجه به نیاز او، باور داشتن دانشجو در زمینه خالقیت و 
ایده پردازی، اهمیت دادن به نقاط قوت وتوانایی های 
دانشجو به جای تمركز بر نقاط ضعف ، توجه به نظرات 
دانشجو حتی اگر مخالف نظر استاد باشد، با اعتماد به 
نفس و قاطع ،انتقاد پذیری، دارای لحن و كالم احترام 
آمیز با دانشجو، وقت شناسی و حضور به موقع در كالس

مهارت های ارتباط با دانشجو: ایجاد مشاركت دانشجو در 
مباحث، توضیح مجدد مطالب و رفع اشكاالت، دسترسی 
آسان به اساتید خارج از ساعات كالس، ارتباط دوستانه و 

صمیمی با دانشجو، عدالت در ارزشیابی

روش تدریس: بهره گیری از وسایل كمک آموزشی، آماده 
سازی كالس برای تفكر و بحث، انتقال شفاف و واضح 
مطالب، سازماندهی ،تنظیم و توالی مطالب، توانایی 

برقراری ارتباط موضوع درس با وظایف شغلی آینده،  
تسلط و آگاهی بر موضوع، ارائه مطالب جدید و نو مرتبط 

با درس، معرفی منبع های و ماخذ مرتبط با درس، 
درخواست تكالیف مرتبط با سر فصلها، تبدیل مباحث 
نظری به كارگاه های عملی، تدریس براساس نكته های 

كلیدی مباحث، استفاده از فناوری های جدید آموزشی، 
تقویت توان خالقیت و نوآوری دانشجو با مطرح كردن 

سواالت باز، برگزاری كالس به روش طوفان مغزی

ایجاد انگیزه كارآفرینی در دانشجو
نظر دانشجویان در مورد 

مدرس اثربخش

نگاره1-  مدل نظری رابطه ی بین سویگان مدرسان اثربخش با انگیزه كارآفرینی دانشجویان

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت كّمـی، از نظر هـدف كاربردی 

و از نظـر میـزان كنتـرل متغیرها از نوع شـبه آزمایشـی اسـت. 
دانشـجویان  پژوهـش  ایـن  در  نظـر  مـورد  آمـاری  جامعـه ی 

رابطه بین سویگان مدرس  ...
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شماره 37، تابستان 1395

دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه رازی كرمانشـاه )در دو مقطـع 
آمـوزش  رشـته  ارشـد  كارشناسـی  و  كارشناسـی  تحصیلـی 
كارآفرینـی(  واحـد  گذرانـدن  دلیـل  )بـه  كشـاورزی  ترویـج  و 
بـه شـمار 163 تـن بـود. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول 
شـد  تعییـن   113  ،)۱۹۷0( مـورگان  و  كرجسـی  نمونه گیـری 
شـدند.  انتخـاب  سـاده  تصادفـی  نمونه گیـری  روش  بـه  كـه 
بـرای گـردآوری داده ها اسـنادی در آغـاز كتاب هـا، مجله های 
علمـی و منبع هـای اینترنتـی و نظر كارشناسـان خبره بررسـی 
شـده و از بررسـی های انجام شـده در زمینه ی موضوع تحقیق 
در جهـت شناسـایی ویژگی هـا و ابعـاد مـدرس اثـر بخـش، و 

تدویـن چارچـوب نظـری اسـتفاده شـد.
 در بررســی میدانــی بــرای ســنجش انگیــزه كارآفرینــی 
دانشــجویان از پرسشــنامه اســتانداردی كــه بــا 8 گویــه، و 
ــر بخــش  ــاره مــدرس اث ــرای ســنجش نظــر دانشــجویان درب ب
ــا 30 گویــه )گویه هــای 1  از یــک پرسشــنامه محقــق ســاخته ب
تــا 12 ویژگی هــای شــخصیتی، بعــد 13 تــا 25 روش تدریــس 
ــت،  ــجو( اس ــا دانش ــاط ب ــارت ارتب ــا 30 مه ــای 26 ت ــه ه و گوی
ــا  ــف ت ــیار مخال ــرت از بس ــاس لیك ــا مقی ــه ب ــد، ك ــتفاده ش اس
بســیار موافــق از 2- تــا 2+ امتیازدهــی شــد. بــه منظــور تعییــن 
ــی  ــات  علم ــای هی ــی اعض ــر برخ ــق از نظ ــزار تحقی ــی اب روای
دانشــكده كشــاورزی دانشــگاه رازی اســتفاده شــد و بــرای 
تعییــن پایایــی پرسشــنامه، در آغــاز شــمار 30 نســخه از 
پرسشــنامه را در بیــن گروهــی از دانشــجویان رشــته آمــوزش 
ــا اســتفاده از نــرم افــزار  و ترویــج كشــاورزی تكمیــل شــده و ب
 R ــزار ــرم اف ــق ن ــی از طری ــای ترتیب ــب تت SPSSwin21 از ضری

ــد.  ــن ش )θ = 0/95( تعیی
بـرای بررسـی نقـش متغیرهـا  در بخـش آمـار اسـتنباطی 
پیـش بیـن بـر متغیر مـالک كه بـا طیف لیكرت سـنجیده شـد، 
البتـه،  آن  از  پیـش  شـد.  گرفتـه  بهـره  ترتیبـی  رگرسـیون  از 
همبسـتگی  ضریـب  از  متغیرهـا  بیـن  رابطـه  بررسـی  منظـور 

اسـپیرمن اسـتفاده شـد.

یافته ها
سـنی  میانگیـن  كـه  دادنـد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای 
دانشـجویان آمـوزش و ترویـج كشـاورزی دانشـگاه رازی، 21 
سـال بـود و دانشـجویان در دامنـه سـنی 19 تـا 24 سـال قـرار 
داشـتند كـه به لحـاظ جنـس، 34/5 درصد مـرد و 65/5 درصد 

زن بودنـد. چنـان كـه دیده می شـود شـمار دختران بـه مراتب 
بیشـتر از پسـران اسـت.

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق )با توجه به 
با  اقدام به محاسبه ضریب همبستگی شد.  مقیاس هریک(، 
به  اسپیرمن و سطح معنی داری  به ضریب همبستگی  توجه 
دست آمده مشخص شد كه همه ی سویگان مدرس اثربخش با 
انگیزه كارآفرینی از نظر دانشجویان در سطح p =0/001 درصد 

رابطه ی معنی دار و مستقیم دارند)جدول1(.

جمع بنـدی  پایـه  بـر  مـالک  متغیـر  كـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
پرسـش هایی انجـام گرفتـه اسـت كـه دارای مقیـاس ترتیبـی 
بـوده و در آغـاز بـا دیـد كیفـی )طیـف لیكـرت( در نظـر گرفتـه 

اسـتفاده شـد.  ترتیبـی  از شـیوه ی رگرسـیون  شـد 
از  تحمـل  شـاخص  و  واریانـس  تـورم  عامـل   2 جـدول  در 
مقدارهـای مناسـبی برخوردارنـد، از ایـن رو بیـن متغیرهـای 
بـه  می تـوان  بنابرایـن،  نـدارد  وجـود  هم خطـی  پیش بیـن 

پرداخـت.  ترتیبـی  رگرسـیون  مـدل  بـرازش  و  تحلیـل 

جدول 4 نشان می دهد كه مدل رگرسیون ترتیبی مناسب 
می باشد، زیرا سطح خطای آزمون از میزان سطح معنی داری 
5 درصد كوچكتر است و بر همین پایه فرض صفر كه مناسب 

نبودن مدل رگرسیون می باشد تأیید نمی شود.

همبستگی سویگان مدرس اثربخش با انگیزه ی  جدول1-  
كارآفرینی پاسخگویان

سویه

)X1(ویژگی  شخصیتی
)X2(روش تدریس

)X3(مهارت های ارتباطی

سطح معنی داری                   

0/000
0/001
0/000

r

0/766
0/296
0/626

خط  تحمل  و  واریانس  تورم  سنجش  خالصه  جدول2-  
رگرسیون

متغیر

ضریب ثابت
)X1(ویژگی  شخصیتی

)X2(روش تدریس
)X3(مهارت های ارتباطی

Tolerance

-
0/582
0/941
0/598

VIF

-
1/719
1/063
1/671
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Complementary log-log جدول3-  بررسی مناسب بودن مدل رگرسیون انتخابی

مدل 

مدل پایه
مدل نهایی

2 log Likelihood 

113/282
56/558

  P

0/000

2χ

56/724

در جـدول 5، نتیجـه ی آمـاره والد كه میزان ارتبـاط  متغیر 
)ویژگـی   پیش بیـن  متغیـر  سـه  و  كارآفرینـی(  )انگیـزه  مـالک 
شـخصیتی، روش تدریـس و مهارت هـای ارتباطـی( را نشـان 
ثابـت  مقـدار  و  شـخصیتی  ویژگـی  فقـط  آن  در  كـه  می دهـد 
Estimate دیـده  معنـی دار اسـت، همان گونـه كـه در سـتون 
برابـر 28.67  بـرای سـطح سـه متغیـر  ثابـت  می شـود مقـدار 

و مقـدار مربـوط بـه مشـخصه ی بتـا بـرای ویژگـی  شـخصیتی 
معنـی دار اسـت و ایـن بـه معنـی موثـر بـودن ایـن متغیـر بـر 
متغیـر مـالک می باشـد در صورتـی كـه دو متغیـر دیگـر تاثیـر 
معنـی داری در سـطح P =% 1 ندارنـد. R2pesudo  نیـز بیانگـر 
آن اسـت كـه متغیـر یـاد شـده توانایـی تبییـن و پیش بینی 61 

درصـد از احتمـال تغییـرات متغیـر مـالک را دارد. 

جدول4-  برآورد مشخصه های تأثیرگذار بر انگیزه كارآفرینی

متغییر 

ضریب ثابت)انگیزه كارافرینی(
ویژگی شخصیتی

روش تدریس
مهارت های ارتباطی

Estimate

28/667
5/822
1/566
1/079

 Sig

0/000
0/000
0/201
0/078

Wald

17/120
16/007
1/632
3/100

McFadden R2pesudo= 0/485 Nagelkerke R2pesudo=0/612 Cox and Snell R2pesudo =0/395

معادله رگرسیون لجستیک:

مطابق فرمول معادله رگرسیون لجستیک داریم:

بحث و نتیجه گیری
درسـال های اخیـر الگوهـای كارآفرینـی بیشـتر بـر پایـه ی 
الگوهـای شـناختی فرآیند محور بـوده كه به بررسـی نگرش ها 

باورهـای افـراد و چگونگـی پیش بینـی گرایـش و رفتـار آنـان 
در  كـه  حوزه هایـی  از  یكـی   .)2005 )سـگال،  اسـت  متمركـز 
ایـن زمینـه بـه آن توجـه شـده، بررسـی دربـاره ی عامل هـای 
افـراد  در  كارآفرینانـه  رفتـار  بـروز  و  شـكل گیری  در  اثرگـذار 
بیـن  رابطـه  بررسـی  بـا هـدف  پژوهـش  ایـن  اسـت.  مختلـف 
سـویگان آموزشـگران اثربخـش و انگیـزه كارآفرینـی از دیدگاه 
كرمانشـاه  رازی  دانشـگاه  كشـاورزی  دانشـكده  دانشـجویان 
نشـان دهنده  توصیفـی  بخـش  در  یافته هـا  گرفـت.  انجـام 
انگیـزه بـاالی كارآفرینـی دانشـجویان رشـته آمـوزش و ترویج 

بـود. كشـاورزی دانشـگاه رازی 
مقـدار  كـه  داد  نشـان  ترتیبـی  رگرسـیون  از  بهره گیـری 
سـویگان  آموزشـگران   بتـای   مشـخصه های  بـه  مربـوط 
كارآفرینـی )ویژگـی شـخصیتی، روش تدریـس و مهارت هـای 
ارتباطـی( بـه ترتیـب بـر انگیـزه كارآفرینـی دانشـجویان نقش 
مؤثـری دارنـد. بـا توجـه بـه این كـه سـطح خطـای آزمـون از 
سـطح معنـی داری P =%5 ، كوچكتر اسـت به معنـی موثر بودن 
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اثـر ویژگی های شـخصیتی این سـویه از آموزشـگران اثربخش 
بـر انگیـزه كارآفرینـی می باشـد در صورتی كه سـویه های روش 
تدریـس و مهارت هـای ارتباطـی دیگـر، تأثیـر معنـی داری در 

سـطح P =%5  بـر انگیـزه كارآفرینـی دانشـجویان نداشـتند.
بـا توجـه بـه یافته هـای بخـش تحلیـل رگرسـیون دریافتیم 
درصـد   50 بـه  نزدیـک  تحقیـق  ایـن  آمـاری  جامعـه  در  كـه 
ازاحتمـال تغییـرات متغیر وابسـته )انگیزه كارآفرینی( توسـط 
متغیـر مسـتقل ویژگی  شـخصیتی مدرس اثر بخش )در سـطح 
خطـای 5 درصـد( تاثیـر معنـی دار دارد. دیگر سـویگان، روش 
  P  =%5 خطـای  سـطح  در  ارتباطـی  مهارت هـای  و  تدریـس 
تاثیـر معنـی دار نداشـتند كـه نتیجـه به دسـت آمده بـا تحقیق 

)طالبـی و زارع یكتـا، 1389( هم سـو اسـت.
آموزشـگر  و  مربـی  یـک  وجـود  كـه  معنـی  ایـن  بـه  ایـن 
كارآفرینـی  انگیـزه  ایجـاد  بـه  منجـر  تنهایـی  بـه  بخـش  اثـر 
چـون  دیگـری  عامل هـای  و  نمی شـود  دانشـجویان  در 
)باقـر صـاد و  گذرانـدن دوره ی آموزشـی )حسـینی، 1386(، 
)ویلسـون،  و   )1389 همـكاران،  و  )زالـی  همـكاران،1392(، 
ذهنـی،  هنجارهـای  نگـرش،  فـردی،  مهارت هـای  و   )2007
حمایـت محیطـی ادراک شـده، پویایـی محیطـی ادراک شـده 
و كنتـرل رفتـاری ادراک شـده )قنبـری نـژاد، 1391( و نقـش 
آموزش هـای  و   )1391 )آراسـته،  كارآفرینـی  مبانـی  درس 
تشـخیص فرصت هـای )مـرادی، 1389( می تواننـد در ایجـاد 
باشـند.  موثـر  دانشـجویان  در  كارآفرینـی  )گرایـش(  انگیـزه 
نقـش  مهم تریـن  كـه  گفـت  می تـوان  ترتیـب  ایـن  بـه 
كارآفرینـی در جامعـه، ایجاد اشـتغال و رفع بیكاری می باشـد 
بـه ویـژه، در میـان دانش آموختـگان دانشـگاهی. كارآفرینـی 
بـا ایجـاد شـغل و فعالیت هـای متنـوع در زمینه هـای مختلـف 
)فنـی و مهندسـی، پزشـكی و سـالمت، كشـاورزی( از فناوری 
می كنـد.  ایجـاد  نیـز  فنـاوری  حـال  عیـن  در  و  بـرده  بهـره 
توسـعه روز افـزون و تـالش بیشـتر در ترویـج كارآفرینـی یـک 
كشـور نیازمنـد اقدام هـای همه جانبـه و بسـیار هماهنگـی در 
جنبه هـای مختلـف: فـردی و خانوادگـی، اقتصادی سیاسـی، 
كارآفرینـان،  از  مالـی  حمایت هـای  می باشـد.  فرهنگـی 
تشـویق و حمایـت روز افـزون از صنعت گـران موفـق، حمایـت 
نوپـا،  و  گرفتـه  شـكل  تـازه  موسسـه های  و  فعالیت هـا  از 

بـرای  مناسـب  چارچـوب  ایجـاد  تجـارت،  قانـون  در  اصـالح 
آسـانگری تعامل هـای تجـاری، ثبـات داشـتن قوانیـن تجاری 
و بازرگانـی، تـالش در حفـظ امنیـت سـرمایه گذاری، تدویـن 
و  كارآفرینـی  رویكـرد  بـا  دانشـگاهی  آموزشـی  نظام هـای 
متناسـب بـا نیازهای كسـب و كار  كه شـاید از جملـه مهم ترین 
هسـتند  اقدام هایـی  این هـا،  ماننـد  و  باشـد  عامل هـای  ایـن 
كـه در ایـن زمینـه بایـد انجـام پذیرنـد. خـود دانشـگاه هـا نیـز 
بایـد دانشـجویان خـود را بـه ایـن امـر ترغیـب كننـد. در واقـع 
فعالیت هـای دانشـگاهی ضمـن ایفـاء نقـش در تولیـد علـم و 
دانـش در سـطح جهـان، می بایسـت بـا بسترسـازی مناسـب، 
سـهم عظیمـی در توسـعة صنعتـی و نـوآوری فنـاوری كشـور 

داشـته باشـند.
بنابرایـن، دانشـگاه هـا باید بـا تدوین برنامه هـای راهبردی 
شـوند.  داده  سـوق  كارآفریـن  دانشـگاه های  سـوی  بـه  الزم 
بـا  همـراه  مناسـب  چارچوب هـای  ایجـاد  نیازمنـد  امـر  ایـن 
اندیشـه  توسـعة  و  غیرسـاختاری  و  سـاختاری  اقدام هـای 
كارآفرینـی در محیط هـای دانشـگاهی اسـت كـه خوشـبختانه 
زمینـه ی آن در ایـران فراهـم اسـت. حضـور و وجـود اسـتادان 
توسـعه  و  دانشـگاه ها  در  بخـش  اثـر  علمـی  هیـات  اعضـای  و 
مهارت هـا و ایجـاد اندیشـه كارآفرینـی در آنـان به عنـوان یكی 
از مهم تریـن اركان نظـام آمـوزش عالـی بـه سـبب تاثیرگذاری 
كه بر سـطح دانـش، نوع تفكـر، گرایش ها، انگیزه دانشـجویان 
دارد توسـعه اندیشـه و گرایـش و انگیـزه كارآفرینـی را در میان 

دانشـجویان در پـی دارد.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود:

- شناسـایی و تقویـت ویژگی های شـخصیتی و  مهارت های 
انگیـزه  ایجـاد  بـه  كـه  آموزشـگران  ارتباطـی  و  آموزشـی 
كارآفرینـی در دانشـجویان كمـک می كند بازآمـوزی مهارت ها 

آموزشـی.  برنامه ریـزان  و  مسـئوالن  توسـط 
بـه  بـرای  برگزیـده  و  اثربخـش  مدرسـان  تشـویق   -
بهبـود  عملـی  راهكارهـای  و  تجربه هـا  اشـتراک گذاری 

دانشـجویان. بـا  رابطـه   و  تدریـس  اثربخشـی 
تحقیـق  ایـن  همسـان  تحقیقاتـی  اجـرای  برنامه ریـزی   -
حاضـر در جامعه هـای آمـاری و رشـته های دانشـگاهی دیگـر 

در كشـور.
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Abstract
University is fertile ground for knowledge based innovations and entrepreneurship development, 

due to its human capital in the form of students and faculty members. Entrepreneurship lecturers are 
most effective factors to the desired success to achieve entrepreneurship educational goals. This study 
was conducted to evaluate the impact of effective lecturer on entrepreneurial motivation from the per-
spective of agricultural students. Statistical population was 163 Agricultural Extension and Education 
students (who had passed entrepreneurship course prior to this stady at Razi University). Sample size 
was determined 113 students using Morgan table who were selected through simple random sampling 
technique. Validity of the questionnaire sustained by panel of experts at the Agricultural Extension and 
Education department, and ordinal theta coefficient (θ=0.95) was calculated using R software to sustain 
the questionnaire reliability. Descriptive statistics and ordinal regression were used to process data. Re-
sults showed that personality traits have positive significant impact on entrepreneurship (p< 0.05). Also 
results of ordinal regression showed that the criterion variables could predict 61% of the probability of 
the entrepreneurial motivation variability.

Index Terms:  Agricultural entrepreneurship, entrepreneurial motivation, effective lecture 
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