بررسی شایستگی های مورد ...

بررسی شایستگی های مورد نیاز توسعه كارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی
پریسا پای خسته  ، 1امیر علم بیگی  ، 2سیده سمیه بطحائی

3

 -1كارشناسی ارشد آموزش كشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه كشاوزی ،دانشگاه تهران
 -2استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه تهران
 -3دانشجوی دكتری ترویج و آموزش كشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه تهران

چکیده

ضرورت پایداری كارآفرینی به اندازهی خود مقولهی كارآفرینی اهمیت دارد .آموزش های كارآفرینی با انتقال صالحیت هایی

در قالب چارچوب كارآفرینی پایدار می توان به اثر بخشی كسب و كارها ،به ویژه برای كارآفرینان نوپا كمك شایان توجهی کرد.
در این تحقیق به تحلیل شایستگی های ضروری دانشجویان در زمینهی توسعه كارآفرینی پایدار پرداخته است .این پژوهش

علی-ارتباطی از نظر ماهیت کاربردی بوده و از دیدگاه گردآوری دادهها میدانی است .هدف کلی پژوهش ،بررسی و تبیین

ابعاد شایستگی های مرتبط با توسعه پایدار كارآفرینی در بین دانشجویان كشاورزی بود .جامعه آماری تحقیق را دانشجویان
سالهای سوم و چهارم مقطع كارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به شمار  730تن تشكیل دادند.
حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  120تن تعیین شد و برای نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
برای بررسی روایی ابزار تحقیق از روشهای صوری ،سازه و تشخیصی استفاده شد و برای بررسی پایایی آن از آلفای كرونباخ و

پایایی تركیبی استفاده شد .برای دادهپردازی از مدلسازی معادالت ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی برای تهیه مدل
اندازه گیری استفاده شد و نتایج آن نشان داد که ،در شكل گیری شایستگی های توسعه پایدار كارآفرینانه ،هفت بعد كلیدی
نقش دارند که ،این ابعاد شامل :تفکر سیستمی ،نگاه تلفیقی متنوع سازی و تفکر بین رشته ای ،تفکر بصیرتگرا ،هنجاری،

اقدام ،بین فردی و مدیریت راهبردی میباشند .از منظر شایستگی مدیریت راهبردی ،مشخص شد که كسب مهارت در این
زمینه به شكلی كه توان برنامه ریزی برای رسیدن به پایداری کارآفرینی در دانشجویان با سازوكار های مربوطه ایجاد شود ،می
تواند سبب بهبود امور مربوط به كارآفرینی در دانشجویان با نگرش پایداری شود .شایستگی اقدام ،ضمن افزایش توان تحلیلی
ت محیطی و با تاكید بر به روز رسانی برنامه درسی ،به ارتباط برنامه
دانشجویان در زمینهی نیازها و چالشهای اجتماعی و زیس 

درسی و محتوای آن در قالب برنامه های ترویج دانشگاهی فرهنگ کارآفرینی باید بیشتر توجه شود .در زمینهی شایستگی نگاه

تلفیقی متنوع سازی و تفکر بین رشته ای ،نیز مشخص شد كه موفقیت كارآفرینان در راستای پایداری و همچنین پایدار سازی
كسب و كار كارآفرینان نوپا منوط به تفكر بین رشته ای ایشان است .شایستگی مهارت تفكر سیستمی نیز مشخص شد که این
شایستگی نقش مهمی در تبیین ارتباط بین پایداری و كارآفرینی دارد .از اینرو ،تمركز بر این شایستگیها در آموزشهای
كشاورزی و با هدف تربیت كارآفرینان نوپا ،میتواند به كارآفرینی پایدار در نظام آموزش عالی كشاورزی منجر شود.
نمایه واژگان  :كارآفرینی پایدار ،آموزش كارآفرینی،شایستگی ،آموزش عالی كشاورزی.

نویسندهی مسئول :پریسا پای خسته
رایانامهp.paikhaste@ut.ac.ir :

دریافت 1395/05/28 :پذیرش1396/03/01 :
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مقدمه

شـده ،كـه کارآفرینـی یکـی از عاملهـای کلیـدی در توسـعه

کارآفرینـی بـه عنـوان مقولـه بسـیار مهمـی در بسـیاری از

اقتصادی یک کشـور میباشـد ،اما نشـان داده شـده كه توسـعه

مختلـف آموزشـی اسـت .در این کشـورها کارآفرینـی تبدیل به

اسـت (تومـا و همـکاران .)2014 ،در بیانـی نظـری ارتبـاط بین

کشـورهای توسـعهیافته و در حال توسـعه مورد توجه نهادهای
ابـزار نیرومنـدی در جهـت ایجـاد فرصتهای مناسـب شـده که

بهـره گیـری از آنهـا میتواند باعـث رفع چالشهایـی هم چون

بحـران اشـتغال ،کمبـود نیـروی انسـانی خلاق و پویـا ،کاهش
چشـم گیـر بهـرهوری ،کاهـش کیفیـت محصـوالت و خدمـات،

اقتصـادی در هـر كشـوری به توسـعه كارآفرینـی پایدار وابسـته
كارآفرینـی و پایداری آن ،دو دیدگاه وجود دارد .در دیدگاه اول

آمـوزش هـای كارآفرینی شـرط پایداری تلقی شـده اند (هانکلو
و همـکاران .)2014 ،از نظـر هـواداران ایـن دیـدگاه ،بازارهـا با
ورود محصولهـا و یـا روشهـای نویـن تولیـد ،کارآفرینـان را

رکـود اقتصـادی و افزایـش رقابـت شـود .از ایـن رو آمـوزش و

قـادر بـه ارائـهی نـوآوری می سـازد.

اجتماعـی خـود قـرار دادهانـد (ذبیحـی و مقدسـی.)1385 ،

اجتماعی ،خانواده ،محیط زیست و فرهنگ اقتصادی همگی

پـرورش کارآفرینـان را در اولویت برنامههای توسـعه اقتصادی-

سـطح اقتصـادی یـك كشـور تحـت تأثیـر فعالیـت هـای كار

ویژگی های شخصیتی ،دانش سازمانی ،شبکه های

تحت تاثیر توسعه کارآفرینی هستند .در دیدگاه دوم ،طرح

آفرینی در فضای كسـب و كار آن قـرار دارد) هانکلو و همکاران،

موضوع پایداری از جهت خلق فرصت هایی برای كارآفرینی،

منظـور ایجـاد كسـب وكارهـای جدیـد از جمله نیاز های بسـیار

صاحبنظرانی چون النس و همكاران( ،)2014با انتقاد از

 .)2014توسـعه شایسـتگی هـای كارآفرینی در دانشـجویان به
مهـم بـرای توسـعه كارآفرینی اسـت.

مورد توجه قرار گرفته است (کلیویتز و هنسن.)2011 ،
جداسازی این دو جریان باور دارند که باید بین مفهوم پایداری

در واقـع ،دانشـگاهها میتوانند با ترویج فرهنـگ كارآفرینی

و كارآفرینی جریانی دو سویه برقرار باشد ،زیرا به لحاظ مفهومی

كسـب وكار و آشـنا كـردن آنـان بـا واقعیـت هـای کارآفرینـی،

همکاران .)2014،میتچلمور و راولی ( ، )2010در بررسی خود

در میـان دانشـجویان و هـم چنیـن آمـوزش مهارتهـای

یك نظام پایدار ،یك نظام كارافرینانه است و برعكس (لنس و

سـرمایهگذاری ،تامین منابع مالی ،انسـانی و موردهای مرتبط

روی كارآفرینان موفق دریافتند كه پنج دسته شایستگی در

دانشـگاهها فراهـم كـرده و بـا حمایتهـای الزم در تدوین طرح

شناسایی فرصت ها (توسعه نظام یافته و به كفایت برای حل یك

بـا آن ،بنیـان و زمینـهی الزم برای آغاز فرآینـد كارآفرینی را در

كسـب وكار و مشـاورههای مرتبـط و در صـورت امـكان سـرمایه
گـذاری مخاطـره پذیـر ،دانشـجویان را بـه شـكلی موفـق در

ب وكار جدیـد رهنمـون كنـد (طالبـی و زارع یكتـا،
ایجـاد كسـ 

 .(1389بایـد توجـه داشـت كـه فعالیتهـای کارآفرینـی نه تنها
باعـث رشـد نوآوریهـای فناورانه میشـوند ،بلکـه فرصتهای

همه كارآفرینان مشترك بوده است كه عبارت اند از؛ شایستگی
مسئله)  ،شایستگیهای اجتماعی (توسعه روابط اجتماعی در

بستر شبكه ها) ،صالحیت کسبوکار (بهرهبرداری از فرصت ها

با استفاده از هنر مدیریت)  ،صالحیت حوزه تخصصی (دانش

فنی و دانش بازار)و خودكارآمدی كارآفرینانه (نیروی محركه و
انگیزش بخش بر پایه ادراكهای فردی از خود) (میچل مور و

اشـتغال بیشـتری را فراهـم آورده و باعـث افزایـش رقابـت

راولی.)2010 ،

کمـی در مـورد اهمیـت توسـعه پایـدار در مباحـث كارآفرینـی

ارتباط منطقی برقرار کرد ،زیرا كه این صالحیت ها در نهایت

میشـوند (ترکـر و سـلکوک .)2009 ،بـه رغـم اینكـه اختلاف

وجـود دارد ،لیكـن هیـچ سـر نـخ مسـتقیمی دربـارهی حـل

از این نقطه نظر ،میتوان بین توسعه پایدار و كارآفرینی

به یك دیدگاه جامع و كلنگر منتهی شده و مفهومی به نام

معمـای چگونگـی ارتباط ایـن دو مفهوم وجود نـدارد .در واقع،

كارآفرینی پایدار را سبب خواهد شد (لنس و همکاران.)2014 ،

و گـذار از مفهـوم كارآفرینی گذشـته بـه كارآفرینـی نوین تعریف

آموزش کارآفرینی و آموزش پایداری در جهان ،در نظرگرفته

پایـداری افزونه و یا حتی مولفـه ای هدایت کنندهی كارآفرینی

شـده اسـت (پیترسـون .)2009 ،کارآفرینی یـک پدیدهی چند
وجهـی اسـت و از آن بـه عنـوان یـک فرآینـد و گاهی یـک منبع
نـام بـرده شـده اسـت .بـر خلاف اینكه مدتهاسـت مشـخص

این ارتباط رویکرد شایستگی به عنوان گامی برای پیوند

شده است .زیرا فرض بر این است که هر دو اینها با ظاهری

متفاوت میتوانند یکدیگر را تقویت کنند (ویک و همکاران،

 .)2011اصطالح کارآفرینی پایدار در سال های اخیر به عنوان
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یک دیدگاه و فرایند فراگیر در تعیین سهم تالشهای کارآفرینی

بـر جـزء نگـری ،امـکان درک الگوهـای حاکـم بـر پدیـده و نظام

مورد توجه قرار گرفته است .کارآفرینان پایدار ،کارآفرینی

پایـدار نظـام هـا ،دانشـجویان باید بتواننـد توانایی شناسـایی و

در پایداری از جنبه های اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
پایدار را پیگیر افزایش قوانین زیست محیطی در سطح ملی
و بینالمللی ندانسته ،بلکه نیاز شتابان برای تولید محصوالت

را از بیـن مـی بـرد (علیقلـی زاده. )1392 ،در ارتبـاط با توسـعه

تجزیـه و تحلیـل همـهی نظامهـای مربـوط (فرعـی) در همـهی

حوزههـا و رشـتهها ،از جملـه محـدوده خـود را كسـب کننـد.

و خدمات به شكل پایدار و سازگار با دگرگونیها و اقدامهای

ایـن یـک شایسـتگی بـرای دانشـجویان در جهـت دسـتیابی به

در نتیجـه بـه منظـور توانمنـد سـاختن افـراد بـه تشـخیص

شایستگی نگاه تلفیقی ،متنوع و تفکر بین رشته ای :این

کارآفرینـان نیازمنـد مهارتهـای تشـخیص فرصـت بـه شـكل

زمان حال ،تشخیص مشروعیت همه ذینفعان در تصمیمگیری

پیرامونی شالوده آن را تشكیل میدهد.

و توسـعه بـه شـكل پایـدار در قالـب فرصـت هـای کسـب و کار،
پیشـگامانه میباشـند .ایـن مهـارت هـا آنـان را بـرای برقـراری
ارتبـاط ،یادگیـری و هماهنگی بهـرهوران توانا میسـازد (لنس

كارآفرینـی پایـدار بـه شـمار مـی آید.

شایستگی به توانایی ساخت رابطه و حل مساله های مربوط به
فرآیند کسب و کار مسأله های زیست محیطی ،اجتماعی،

اقتصادی و دیدگاههای دیگر و به بیشینه رساندن تبادل دیدگاه

و همـکاران .)2014 ،مونـز و همـكاران ( ، )2011بـاور دارنـد که

و یادگیری در گروههای مختلف (دارون و بیرون سازمان) و

را باالتـر بـرده و آنـان را بـا مفهـوم هایـی آشـنا میسـازد كـه

شایسـتگی تفکـر بصیرتگـرا :توانایـی تجزیـه و تحلیـل كل

آمـوزش هـای كارآفرینـی تـوان شناسـایی فرصت دانشـجویان

پیشـتر در نظـام شـناختی آنـان جایگاهـی نداشـته انـد (مونـز
و همـكاران .)2011،بـه طـور کلـی ،شایسـتگی هـا ،افـراد را به
انجـام کار موفـق ،حل مسـئله ها) بـا توجه به تنگناهـای جهان

واقعـی) ،چالـش هـا و فرصـت هـا توانا میسـازد ،شایسـتگیها

همچنیـن میتواننـد بـه عنـوان راهکارهایـی بـرای طـرح یـک

رشتههای مختلف (پژوهش بین رشته ای) اشاره دارد.

نگـر مسـألههای ،توانایـی ارزیابـی و هـم چنین مهارت ترسـیم
تصویـری از آینـده کـه در آن تأثیـر كوتاه مدت تصمیـم گیریها

محلـی دربـاره مسـألههای زیسـت محیطـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی در سـطح محلـی و جهانـی را در برمـی گیرد(ویـک

و همـکاران .)2011 ،داشـتن خالقیـت ،تشـخیص فرصـت،

پدیـده تاثیـر گـذار ،نـوآور ،بازتـاب کننـده و پـرورش دهنـده که

نـوآوری بـرای حفظ تعادل محلی-جهانی در چشـم انـداز کوتاه

باشـند (لنـس و همـکاران )2014 ،بـه بـاور بلـز و همـكاران

شایسـتگی هنجـاری :هنجـار یـک قاعـده رفتاری اسـت که

بیشتـر روال خـاص خـود را دارد ،فـرض شـده و اصـول راهنما

( ، )2013كارآفرینـی پایـدار بـه شـش مرحلـه ؛ شـناخت

چالشهـای اجتماعـی و زیسـت محیطـی ،شـناخت فرصـت
هـای کارآفرینـی ،هماهنگـی چالشهـای اجتماعـی و زیسـت

محیطـی بـا فرصتهـای کارآفرینـی ،توسـعه یـک راه حـل بـا

مـدت و بلندمـدت در ایـن ارتبـاط مهـم هسـتنند.

مشـخص میکننـد مـردم در شـرایط معینـی چگونـه رفتـاری
باید داشـته باشـند .هـر فرهنگ یا خـرده فرهنـگ هنجارهایی

را بـه تصویـر میكشـد کـه در آن جامعه یا گـروه حاکم اسـت و از
ایـن راه رفتارهـای متناسـب را تعییـن میکنـد .توسـعه پایـدار

مالحظههـای پایـداری ،اسـتقرار الزامهـای نهـادی پایـداری،

یـک مفهـوم اصولـی اسـت ولـی نمیتـوان آن را بـه عنـوان یـک

همـکاران.)2013 ،

توانایـی طرح نقشـه ،توانایی بـه کار بردن ارزشهـای پایداری،

مدیریـت پایـداری در شـرایط بـازار تقسـیم مـی شـود (بلـز و

کلیت توصیف کرد ،سـبک آن باید مشـخص باشـد ،شایسـتگی

بنابـر نتیجـه بررسـی هـای پیشـین و در ارتبـاط بـا تلاش

اصـول و هـدف هاسـت .ایـن شایسـتگی توانایـی پایـداری

همکاران ( ،)2014این شایسـتگیها را در جهت دسـتیابی به

محیطـی و اجتماعـی اسـت .این شایسـتگی بـر پایـهی اصول،

بـرای یافتـن ارتبـاط بیـن كارآفرینـی و پایـداری ،لنـس و

حرفـهای بـرای ارزیابـی و بهبـود پایـداری نظامهـای زیسـت

كارآفرینـی پایـدار مورد توجه قـرار داده اندکـه عبارتند از :تفکر

ارزشهـا را مشـخص میکنـد.

پایـدار كارافرینـی بـه چالـش هـای مرتبـط بـا توسـعه پایـدار.

قانـون و فناوریهـای جدیـد و اقتصـاد کارآمـد نمیتـوان بـه

سیسـتمی :این بعد شایسـتگی به عنوان نخسـتین بعد توسـعه
تفکر سیسـتمی ،تفکری کل نگر اسـت در حالـی که تکیه صرف
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دسـت آورد ،بلکـه بـه حمایت فعـال و غیر فعـال از جمعیت نیاز
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دارد (ویـک و همـکاران .)2011 ،شایسـتگی اقـدام ،توانایـی

متنوع سازی و تفکر بین رشته ای ،تفکر بصیرتگرا ،هنجاری،

نظامهـای زیسـت محیطـی و اجتماعـی اسـت.

کارآفرینانه چون شناخت فرصت ،درك مسألههای اجتماعی،

درگیـری فعـال در انجـام مسـئولیت بـرای بهبـود پایـداری

اقدام ،بین فردی و مدیریت راهبردی با شایستگی های

شایسـتگی بیـن فـردی :پوکزوارداوسـکی و همـکاران

مدیریت کسب و کار ،تمركز بر یك صنعت خاص و خودکارآمدی

معتقدنـد کـه ایجـاد ارتبـاط ،احسـاس اجتماعـی بـودن را

مسألههای كارآفرینی و توسعه پایدار دارای وجوه مشتركی در

( .)2002شایسـتگی بیـن فـردی را نیـز مدنظـر قـرار داده

کارآفرینانه در ارتباط هستند .این تحقیق نشان داد که

در انسـان بـر مـی انگیـزد و در برقـراری ایـن ارتبـاط فـرد بـه

محوری بودن (کم و بیش پیچیده) چالشها در آنها  ،اهمیت

جایـی كـه سـازمان هـا گسـترده تـر مـی شـوند .این شایسـتگی

برداری و اهمیت تعامل با دیگران می باشند (لنس و همکاران،

مهارتهـای تـازه و طـرز فكرهـای جدیـد دسـت مـی یابـد ،تـا

شـامل مهارت در برقـراری ارتباط ،همـکاری ،مذاکره ،همدلی
و همـدردی اسـت(ویک و همـکاران.)2011 ،

تازگی و خالقیت  ،اهمیت خود مشارکتی  ،تلفیق اکتشاف و بهره

.)2014

ژانـگ ( ،)2013بـا اسـتفاده از فرضیـه رفتـار برنامـه ریـزی

شایسـتگی مدیریـت راهبـردی :بـه وسـیله رامشـگر و

شـده آجـزن و مـدل رویـداد کارآفرینـی شـاپیرو و همچنیـن

را بـرای بـروز خالقیـت ،تفاهـم و تعهـد در کارکنـان فراهـم

ارتبـاط بیـن آموزش کارآفرینـی ،مطلوبیت درک شـده و امکان

همـکاران ( )1392بـه صـورت مدیریـت راهبـردی ،زمینـهی
میکنـد .مدیریـت راهبـردی بـه معنـی ،تصمیـم گیریهـا و

فعالیتهـای یکپارچـه در جهـت توسـعه راهبردهـای مؤثـر،
اجـرا و کنتـرل نتایـج آنهاسـت .بنابراین فعالیتهـای مربوط به

بررسـی ،ارزشـیابی و انتخـاب راهبردهـا ،اتخـاذ هر گونـه تدبیر

فرضیـهی شـناخت کارآفرینـی ،و در تلاش بـرای شناسـایی
سـنجی ،و نیتهـای کارآفرینی برای دانشـجویان نشـان دادند
کـه مطلوبیت درک شـده به طور شـایان توجهـی اثرگذاریهای
نیـت کارآفرینـی را نشـان مـی دهـد در حالـی کـه تاثیـر شـایان

توجهـی از امـکان سـنجی وجـود نداشـت .بنـا بر نتایج بررسـی

بـرای اجـرای ایـن راهبردهـا و کنتـرل فعالیت های انجام شـده

فایـول ( ،)2013دسـت کـم دو دگرگونـی عمـده ممکـن اسـت

راهبردهـای بهتـر کمـک مـی کنـد (فرولیـچ و کلیتکـو.)2006 ،

فکـری و مفهومی و دوم ،تقویـت دوره های آموزش کارآفرینی.

را مدیریـت راهبـردی نامنـد .مدیریـت راهبـردی در اجـرای
در زمینه پایداری كارآفرینی در نظام آموزش عالی تحقیقات

میدانی كمی انجام شده است .لنس و همکاران ( ،)2014نشان
دادند که شایستگی هایی چون تفکر سیستمی ،نگاه تلفیقی
شایستگی اقدام
شایستگی تفکر بصیرت گرا

شایستگی هنجاری

آینـده آمـوزش کارآفرینی را تقویت کنـد .اول ،تقویت پایههای
بـه نظـر او ،آینده آمـوزش کارآفرینی به ارتباط خود سـازگاری،

کارایـی ،اثـر بخشـی و کارایـی دوره هـای کارآفرینـی و برنامه ها
در سـطوح مختلـف آمـوزش و پـرورش و آموزش مربوط اسـت.
شایستگی تفکر سیستمی

توسعه كارآفرینی پایدار
شایستگی نگاه تلفیقی متنوع
سازی و تفکر بین رشته ای

شایستگی مدیریت راهبردی

شایستگی بین فردی

نگاره -1چارچوب نظری تحقیق(لنس و همکاران)2014 ،
روش شناسی

به لحاظ نوع ،این تحقیق کاربردی است ،چون در زمینهی

تحلیل ابعاد شایستگی های مرتبط با توسعه کارآفرینی پایدار

در بین دانشجویان کشاورزی است .به لحاظ تحلیل دادهها نیز
ش ع ّلی  -ارتباطی به شمار می آید .جامعه آماری همهی
پژوه 
دانشجویان سالهای سوم و چهارم کارشناسی کشاورزی
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اولویـت اول را بـه خود اختصـاص داده و گویهی اگر من بخواهم

نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گرد

مراحلـی را بایـد طـی کنـم تـا موفـق شـوم ،بـا ضریـب تغییرات

اول ،پرسشنامه شامل ویژگیهای فردی دانشجویان؛ بخش

چهـار گویـه مدیریـت اقـدام ،گویـه ی مـن میتوانـم بـه خوبـی

نفر تشکیل دادند .که از بین آن ها وبر پایه فرمول کوکران 120

آوری داده ها پرسشنامه ای متشکل از دو بخش است .بخش
دوم ،طیف مربوط به سنجش شایستگیهای دانشجویان مورد
بررسی در هفت بعد؛ شایستگی تفکر سیستمی ،شایستگی
نگاه تلفیقی متنوع سازی و تفکر بین رشته ای ،شایستگی تفکر

بصیرت گرا  ،شایستگی هنجاری ،شایستگی اقدام ،شایستگی

بـه هدفهایـی در رابطـه بـا پایـداری برسـم مـن میدانـم چـه

 0/852اولویـت آخـر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .از بیـن
فرصتهـا را بـرای توسـعه پایـدار شناسـایی کنـم ،بـا ضریـب

تغییـرات  0/315اولویـت اول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت
و گویـه ی مـن میتوانـم راههـای غیرپایـدار کار کـردن در یـک

شـرکت را بـه چالش بکشـم ،با ضریـب تغییـرات  0/334اولویت

بین فردی ،شایستگی مدیریت راهبردی بود .به منظور اندازه

آخـر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

که شامل 27گویه بود .به منظور بررسی روایی از روش روایی

رشـته ای ،گویـهی مـن قـادر بـه گـرد هـمآوردن تعارضهـای

گیری آنها از طیف لنس و همکارانش( )2014استفاده شد،

صوری و به منظور ارزیابی پایایی ابزار پس از گردآوری 25
پرسشنامه اولیه ضریبهای آلفای كرونباخ محاسبه شد كه

از بیـن چهـار گویـه نـگاه تلفیقـی متنـوع سـازی و تفکـر بین

اقتصـادی ،اجتماعـی و زیسـت محیطـی هسـتم ،بـا ضریـب

تغییـرات  0/276اولویـت اول و گویـه ی مـن قـادر بـه جلـب

مقادیر در همهی ابعاد باالی  0/8به دست آمدند .در تجزیه

مشـاركت سـهامداران و کارشناسـان رشـتههای دیگـر در

آمارههای توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،درصد تجمعی،

تغییـرات  0/316اولویـت آخـر را به خود اختصاص داده اسـت.

و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده،
میانگین ،نما ،واریانس ،انحراف معیار می باشد و در سطح
استنباطی از تحلیل عاملی تأئیدی استفاده شده است .به

منظور داده پردازی از نرم افزار های  LISRELنسخه 8/8
استفاده شد.
یافته ها

بنابـر داده هـای توصیفـی مشـخص شـد بیشتریـن فراوانی

پرداختـن به مسـألههای مربـوط به پایـداری هسـتم ،با ضریب
از بیـن چهـار گویـه ی بعـد تفکر سیسـتمی گویـهی من قـادر به

تجزیـه و تحلیـل نقـاط قـوت و ضعف زنجیـره تولید و پیشـنهاد
ی منفـی روی محیـط زیسـت
بهبـود بـرای کاهـش اثرگـذار 

وجامعـه هسـتم ،بـا ضریـب تغییـرات  0/279اولویـت اول را
بـه خـود اختصـاص داده اسـت و گویـهی مـن قـادر بـه تجزیـه و

تحلیـل نقـاط قـوت و ضعـف زنجیـره تولیـد و پیشـنهاد بهبـود
بـرای کاهـش اثرگـذاری منفـی روی محیـط زیسـت وجامعـه

مربـوط بـه سـن  22سـال اسـت بـا  33/3درصـد از مشـارکت

هسـتم  ،بـا ضریـب تغییـرات  0/302اولویـت آخـر را بـه خـود

سـال بـا انحـراف معیـار  1/22و واریانـس  1/501مـی باشـد.

از بیـن چهـار گویـه بعد تفکـر بصیرت گـرا گویـه ی در تجزیه

کننـدگان در تحقیـق بـود .میانگیـن سـن پاسـخگویان22/61 ،
بیشتریـن فراوانـی مربـوط بـه زنـان بـا  56/7درصـد مشـارکت
میباشـد و بیشـینه فراوانـی مربـوط بـه افـرادی بـود کـه عالقـه

اختصـاص داده اسـت.

و تحلیـل و ارزیابـی فعالیتهـای عملـی ،من تأثیرگـذاری کوتاه
مـدت و بلنـد مـدت را مـورد توجـه قـرار میدهـم ،بـا ضریـب

منـد بـه راه اندازی کسـب و کار بودنـد ،با میزان مشـارکت 96/7

تغییـرات  0/267اولویـت اول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت

پیشـینه کاری در زمینـهی کارآفرینـی نداشـته انـد .بـه منظـور

کنونی و دگرگونیهای آینده هسـتم  ،با ضریب تغییرات 0/320

درصـد اسـت .بیشـینهی فراوانـی مربـوط بـه افـرادی بـود کـه

رتبـه بنـدی ابعاد توسـعه پایـدار کارآفرینانه از ضریـب تغییرات
اسـتفاده شـد (جـدول .)1همانگونه دیده میشـود نتایـج ارائه

شـده در جـدول زیـر بیانگـر ایـن اسـت کـه از بیـن چهـار گویـه

بعـد مدیریـت راهبـردی ،گویـهی من قـادر به نظارت بـر اجرای

پایـداری در یـک شـرکت هسـتم ،بـا ضریـب تغییـرات 0/250
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و گویـه ی مـن قـادر بـه شناسـایی خطرهـا و فرصتهـای ذاتـی

اولویـت اخـر را به خـود اختصاص داده اسـت .از بین چهار گویه
بعـد هنجـاری گویـه ی من قـادر به اعمـال هنجارهـا ،ارزشها،

هدفهـا و اصـول پایـداری در فعالیتهـای خـود هسـتم  ،بـا

ضریـب تغییـرات  0/260اولویـت اول را بـه خـود اختصـاص
داده اسـت و گویـه ی مـن نحـوه شـرح دادن تصمیمگیریهـای

شماره  ،40بهار 1396

یـک شـرکت در مـورد پایـداری را میدانـم ،بـا ضریـب تغییرات

گویـه بـرای سـنجش بعـد شایسـتگیهای پایـدار کارآفرینانـه

سـه گویـه بعد بیـن فردی گویـهی در یـک مباحثه شـخصی من

قـادر بـه نظـارت بـر اجـرای پایـداری در یک شـرکت هسـتم ،از

 0/335اولویـت آخـر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .از بیـن
قـادر بـه درک دیـدگاه دیگـران و نقطـه نظرهـای آنـان هسـتم،

دانشـجویان کشـاورزی مـورد بررسـی اسـتفاده شـد گویهی من

بعـد مدیریت راهبـردی ،با ضریب تغییـرات  0/250اولویت اول

بـا ضریـب تغییـرات  0/236اولویـت اول را دارد و گویـه ی در

را داشـت و گویـه ی اگـر مـن بخواهم بـه هدفهایـی در رابطه با

چـه حـد قـادر بـه همـكاری در پـروژه مـن هسـتند ،بـا ضریـب

شـوم ،از بعـد مدیریت راهبـردی ،با ضریب تغییـرات  0/852در

برخـورد بـا دیگـران و از روی رفتـار آنـان قـادرم حـدس بزنـم تا
تغییـرات  0/261اولویـت آخـر را دارد و بـه طـور کلـی از بین 27

پایـداری برسـم میدانـم چـه مراحلـی را باید طی کنـم تا موفق

اولویـت آخـر قـرار گرفته اسـت.

جدول -1رتبه بندی ابعاد شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار
ابعاد
شایستگی
های پایدار
کارآفرینانه
مدیریت
راهبردی

میانگین

گویهمحتوا

انحراف ضریب رتبه
معیار تغییرات

3/25
 1هنگامی که افراد به دنبال هدفهای خاصی در رابطه با پایداری هستند ،میتوانم به آنان کمک کنم
 2قادر به استفاده از یک روش راهبردی برای کار در پروژههای مرتبط با پایداری هستم(طراحی ،آزمایش ،پیاده سازی3/00 ،

0/964
0/917

0/296
0/305

2
3

3/33
3/38

0/833
2/882

0/250
0/852

1
4

3/23
 1میتوانم به خوبی فرصتها را برای توسعه پایدار شناسایی کنم.
3/24
 2قادر به ایجاد انگیزه و مدیریت یک شرکت برای سرمایه گذاری در زمینهی پایداری هستم
 3میدانم چگونه باید چالشهای اجتماعی ،زیست محیطی و یا اجتماعی را به فرصتهایی برای سازمان  /شرکت تبدیل 3/21

1/019
1/037
1/052

0/315
0/320
0/327

1
2
3

 4میتوانم راههای غیرپایدار کار کردن در یک شرکت را به چالش بکشم.

2/98

0/996

0/334

4

 1قادر به جلب مشاركت سهامداران و کارشناسان رشتههای دیگر در پرداختن به مسألههای مربوط به پایداری هستم.

3/09
3/55

0/979
0/995

0/316
0/280

4
2

 3قادر به توضیح اهمیت درگیر کردن ذینفعان محلی (به عنوان مثال در استخدام) برای یک شرکت هستم

3/32
3/27

1/004
0/905

0/310
0/276

3
1

3/38
تفکر سیستمی  1قادر به شناسایی عملیات اصلی یک شرکت که اثرگذاریهای منفی روی محیط زیست و جامعه دارد ،هستم.
3/48
 2قادر به شناسایی جنبههای مهم زنجیره تولید وکشاورزی سازگار با محیط زیست هستم.
 3قادر به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف زنجیره تولید و پیشنهاد بهبود برای کاهش اثرکذاریهای منفی روی محیط 3/47

0/953
0/995
0/970

0/281
0/285
0/279

2
3
1

3/23

0/976

0/302

4

3/18
تفکر بصیرت گرا  1قادر به پرداختن به جنبههای مختلف پایداری برای آینده هستم.
 2در تجزیه و تحلیل و ارزیابی که برای فعالیتهای عملی هستند تأثیرگذاریهای مقیاسهای قابل تصور جهانی و محلی 3/07

0/926
0/886

0/291
0/288

3
2

3/23
3/55

1/035
0/951

0/320
0/267

4
1

3/43
3/16
3/08
3/67

0/895
1/029
1/034
0/990

0/260
0/325
0/335
0/269

1
3
4
2

3/81
 1در یک مباحثه شخصی قادر به درک دیدگاه دیگران و نقطه نظرهای آنان هستم.
 2در عین حساس بودن به این موضوع نسبت به كسانی كه در زمینهی موضوعهای پیچیده بیخیال هستند به طور 3/60

0/901
0/911

0/236
/253

1
2

3/81

0/998

0/261

3

ارزیابی).

 3قادر به نظارت بر اجرای پایداری در یک شرکت هستم

 4اگر بخواهم به هدفهایی در رابطه با پایداری برسم ،میدانم چه مراحلی را باید بگذرانم تا موفق شوم.

اقدام

کرد

نگاه تلفیقی
متنوع سازی
و تفکر بین
رشته ای

 2از تجربهها ،فعالیتها و ارزشهای مربوط به ذینفعان(سهامداران) در مسألههای مربوط
به پایداری استفاده میکنم.

 4قادر به گرد هم آوردن تعارضهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی هستم.

زیست وجامعه هستم

 4قادر به یکپارچه سازی مسألههای اجتماعی ،زیست محیطی و اجتماعی برنامههای آینده یك شرکت هستم.

را در نظر میگیرم.

 3قادر به شناسایی خطرها و فرصتهای ذاتی کنونی و دگرگونیهای آینده هستم.

 4در تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای عملی ،تأثیرگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت را مورد توجه قرار میدهم.

هنجاری

 1قادر به اعمال هنجارها ،ارزشها ،هدفها و اصول پایداری در فعالیتهای خود هستم.
 2میدانم فعالیتهای پایداری خوبی در زمینهی مطالعهام مشاهده میشود
 3نحوه شرح دادن تصمیمگیریهای یک شرکت در مورد پایداری را میدانم

 4مایل به ابتکار عمل بر پایه هنجارها،ارزشها ،هدفها و اصول پایداری در عمل خود هستم.

بین فردی

معمول تامل میكنم.

 3در برخورد با دیگران و از روی رفتار آنان میتوانم حدس بزنم تا چه حد قادر به همكاری در پروژهام هستند.
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پس از پاالیش داده های گردآوری شده اندازه گیری كننده

لذا برای استفاده از این سازه در طراحی مدل ساختاری تحقیق

مرحله نشانگرهای مورد بررسی به همراه ارتباط آنها با سازه

همانگونه که در روش شناسی مدل معادالت ساختاری مطرح

و آزمون فرضی ه ها به لحاظ آماری اصالح هایی مورد نیاز است.

ابعاد شایستگی های مرتبط با توسعه پایدار كارآفرینانه ،در این

است محقق باید با استفاده از معنی داری مقدار تفاوت آماره

های خود وارد دستگاه تحلیل عاملی تاییدی شد .نشانگر های

کای اسکویر نسبت به اصالح مدل و پیش برد مراحل اقدام

در کنار یکدیگر سازه های مربوط به خود را با توجه به ساختار

کند .در این زمینهی از آزمون  D2که از روی مقدار کاهش کای

مورد نظر محقق به درستی تائید کردند ،زیرا که این مدل با

اسکویر و تفاوت معنی داری آن داوری میکند استفاده شده

استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی به درستی اجرا شده

است .بر پایهی جدول ،2مشاهده میشود که مدل اولیه پس

است و تداخل شایان توجهی مشاهده نشد.

از اصالح به زیر بنای مناسب عاملی برای استفاده در مدل

با توجه به اینکه مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطای

ساختاری رسیده است.

تقریب( )RMSEAبرای مدل اولیه بیشتر از  0/1گزارش شده

جدول -2تفاوت مقدار کای اسکور در تعیین اثر بخشی اصالح مدل اولیه شایستگی های مرتبط با توسعه پایدار
صفت های مکنون مورد بررسی
مدل اولیه

مدل اشباع

X2

ΔX2

535/73

---

349/44

186/29

df

مقدار RMSEA

معنی داری کاهش کای اسکویر

254

0/097

---

0/065

232

0/01

مقادیـر محاسـبه شـده  tبـرای هر یـک از بار هـای عاملی هر

محقـق شـده اسـت .در نتیجه رابط ه بین سـازهها یـا متغیرهای

میتـوان هم سـویی پرسـشهای پرسشـنامه بـرای اندازهگیری

جـدول ، 4نشـان مـی دهـد کـه داده هـای ایـن پژوهـش بـا

نشـانگر بـا سـازه یـا متغیـر پنهـان خـود بـاالی  1/96اسـت .لذا

پنهـان قابل اسـتناد اسـت.

مفهـوم هـا را در ایـن مرحلـه معتبـر نشـان داد .در واقـع ،ایـن

سـاختار عاملـی و زیربنـای نظـری تحقیـق بـرازش مناسـبی

پرسشـنامه قصد سـنجش آنها را داشـته اسـت توسـط این ابزار

نظـری اسـت.

جـدول نشـان مـی دهـد آنچـه محقـق توسـط پرسـشهای

دارد و ایـن بیانگـر هـم سـو بـودن پرسـشها بـا سـازه هـای

جدول -3خالصهی مدل اندازه گیری شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار
مقدار t

Sig

شایستگی
تحقیق

SMC1
SMC2

0/63
هنگامی که افراد به دنبال هدفهای خاصی در رابطه با پایداری هستند میتوانم به آنان کمک کنم
من قادر به استفاده از یک روش راهبردی برای کار در پروژههای مرتبط با پایداری هستم(طراحی ،آزمایش ،پیاده سازی0/49 ،

7/26
5/44

0/01
0/01

SMC3
SM4

0/69
0/67

8/09
7/79

0/01
0/01

شایستگی اقدام Ac1
Ac2
Ac3

0/76
میتوانم به خوبی فرصتها را برای توسعه پایدار شناسایی کنم.
0/68
قادر به ایجاد انگیزه و مدیریت یک شرکت برای سرمایه گذاری در زمینهی پایداری هستم.
میدانم چگونه باید چالشهای اجتماعی ،زیست محیطی و یا اجتماعی را به فرصتهایی برای سازمان  /شرکت تبدیل 0/77

9/61
8/20
9/64

0/01
0/01
0/01

Ac4

0/64

7/59

0/01

0/70
0/65
0/67
0/66

8/42
7/50
7/93
7/74

0/01
0/01
0/01
0/01

شایستگی
مدیریت
راهبردی

نماد

شایستگی نگاه EDI1
تلفیقی متنوع EDI2
سازی و تفکر EDI3
بین رشته ای EDI4
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نشانگرها

ارزیابی).

قادر به نظارت بر اجرای پایداری در یک شرکت هستم.

اگر بخواهم به هدفهایی در رابطه با پایداری برسم میدانم چه مراحلی را باید بگذرانم تا موفق شوم.

کرد.

میتوانم راههای غیرپایدار کار کردن در یک شرکت را به چالش بکشم.

قادر به جلب مشاركت سهامداران و کارشناسان رشتههای دیگر در پرداختن به مسألههای مربوط به پایداری هستم.

از تجربهها ،فعالیتها و ارزشهای مربوط به ذینفعان(سهامداران) در مسألههای مربوط به پایداری استفاده میکنم.

قادر به توضیح اهمیت درگیر کردن ذینفعان محلی (به عنوان مثال در استخدام) برای یک شرکت هستم.
قادر به گرد هم آوردن تعارضهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی هستم.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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ادامه جدول3
مقدار t

Sig

شایستگی
تحقیق

نماد

0/75
قادر به شناسایی جنبههای مهم زنجیره تولید وکشاورزی سازگار با محیط زیست هستم.
قادر به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف زنجیره تولید و پیشنهاد بهبود برای کاهش تأثیرگذاریهای منفی روی محیط 0/75

9/49
9/54

0/01
0/01

ST4

قادر به یکپارچه سازی مسألههای اجتماعی ،زیست محیطی و اجتماعی برنامههای آینده یك شرکت هستم.

0/73

9/03

0/01

NC1
NC2
NC3
NC4

قادر به اعمال هنجارها ،ارزشها،هدفها و اصول پایداری در فعالیتهای خود هستم.

0/78
0/79
0/77
0/46

9/51
10/10
9/24
5/10

0/01
0/01
0/01
0/01

شایستگی تفکر FT1
FT2
بصیرت گرا

0/71
قادر به رسیدگی به جنبههای مختلف پایداری برای آینده هستم.
در تجزیه و تحلیل و ارزیابی که برای فعالیتهای عملی هستند تأثیرگذاریهای مقیاسهای قابل تصور جهانی و محلی 0/54

8/66
6/36

0/01
0/01

FT3
FT4

قادر به شناسایی خطرها و فرصتهای ذاتی کنونی و دگرگونیهای آینده هستم.

در تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای عملی ،تأثیرگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت را مورد توجه قرار میدهم.

0/64
0/53

7/60
6/23

0/01
0/01

IC2

در عین حساس بودن به این موضوع نسبت به كسانی كه در زمینهی موضوعهای پیچیده بیخیال هستند به طور معمول 0/43

4/08

0/01

IC3

0/44

4/07

0/01

شایستگی تفکر STC2
STC3
سیستمی

شایستگی
هنجاری

شایستگی بین
فردی

بار عاملی

نشانگرها

زیست وجامعه هستم.

میدانم فعالیتهای پایداری خوبی در زمینهی مطالعهام مشاهده میشود.
نحوه شرح دادن تصمیمگیریها یک شرکت در مورد پایداری را میدانم.

مایل به ابتکار عمل بر پایه هنجارها،ارزشها ،هدفها و اصول پایداری در عمل خود هستم.

را در نظر میگیرم.

تأمل می كنم.

در برخورد با دیگران و از روی رفتار آنان میتوانم حدس بزنم تا چه حد قادر به همكاری در پروژهام هستند.

جدول -4شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری شایستگی

های مرتبط با توسعه پایدار
شاخص

میانگین مجذور پسماندها RMR

میانگین مجذور پسماندها استاندارد شده SRMR

شاخص برازندگی GFI

شاخص نرمشده برازندگی ()NFI

حد مطلوب

مقدار

نزدیک به صفر

0/12

 0/9و باالتر

0/81

نزدیک به صفر
 0/9و باالتر

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI

 0/9و باالتر

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

 0/9و باالتر

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

 0/9و باالتر

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA ،کمتر از 0/1

گزارش شده

0/063
0/92
0/95
0/96
0/96

0/065

نگاره -2مدل اندازه گیری اشباع شده شایستگی های مورد نیاز توسعه کارآفرینی پایدار
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بحث و نتیجه گیری

میآیـد .از ایـن رو ،ضمـن افزایش تـوان تحلیلی دانشـجویان

یافته های تحقیق بیانگر آن اسـت كه سـاختار پیشـنهادی

در زمینـهی مسـألههای و چالشهـای اجتماعـی و زیسـت

هفـت بعـد بررسـی شـده ،مـورد تأییـد اسـت و نتایـج تحقیـق

برنامـه درسـی و محتـوای آن در قالـب برنامـه هـای ترویـج

بـرای انـدازه گیـری صالحیـت هـای مرتبـط بـا كارآفرینـی در
نشـان مـی دهـد ،راه حـل هفـت عاملـی در مقایسـه بـا دیگـر

راه حـل هـا دارای اعتبـار بیشـتری بـوده و تـوان بهتـری در
مقایسـه با همهی سـاختار هـای ممكن دارد .شایسـتگیهای

سیسـتمی ،نـگاه تلفیقـی متنوع سـازی و تفکر بین رشـتهای،
تفکـر بصیرتگـرا ،هنجـاری ،شایسـتگی اقـدام ،شایسـتگی
بیـن فـردی و شایسـتگی مدیریـت راهبـردی در توسـعه

كارآفرینـی پایدار نقش بسـزایی دارند .همان گونـه كه كلیویتز
و هنسـن ( ، )2011نیز خاطر نشـان میسـازند مفهوم پایداری

تنهـا ارائـه دهنده ی چارچوبـی برای اقدام در مـورد چیزی كه

روی آن توافـق یـا عالقـه وجـود دارد نیسـت ،بلكه پایـداری به
ذات منبعـی بـرای یـك فرصـت اسـت .تلاش بـرای پایـداری

خـود سـبب شناسـایی فرصتهای كارآفرینانه بیشـتری شـده
و سـبب توسـعه كارآفرینـی در یـك حوزه یـا زمینه خواهد شـد
(كلیویتـز و هنسـن .)2011 ،ایـن تحقیـق نشـان میدهـد کـه

بـرای رسـیدن به مقولـه ی پایـداری در كارآفرینی شایسـتگی

هایـی مـورد نیـاز اسـت كه بـه نظر می رسـد بـرای توسـعه آنها

نیـاز بـه زمانـی بـه نسـبت درازی بـه ویـژه ،در دوران تحصیل،
احسـاس می شـود.

محیطـی و بـا تاكیـد بر به روزرسـانی برنامه درسـی ،بـه ارتباط
دانشـگاهی فرهنـگ کارآفرینـی بایـد بیشـتر توجـه شـود .در
ایـن رابطـه ،محققانـی چـون آرنیـوس و كلـرك ( ،)2005بـا

انتقـاد از محققانـی كـه مطالعـه كارآفرینـی را محـدود بـه خود

فـرد کـرده و از جهـان تعامـل آنـان غافـل بـوده اند ،شناسـایی
فرصـت هـای كارآفرینـی و توسـعه كسـب و كارهـا را مرهـون

تعامـل اجتماعـی كارآفرینـان دانسـته و پایـداری كارآفرینـی
را در تعاملهـا و مفهـوم سـازی پیرامونـی جسـتجو کردهانـد
(آرنیـوس و کلـرک.)2005 ،

در زمینـهی شایسـتگی نـگاه تلفیقـی متنوع سـازی و تفکر

بیـن رشـتهای ،نیـز مشـخص شـد كـه موفقیـت كارآفرینـان

در راسـتای پایـداری و همچنیـن پایـدار سـازی كسـب و كار

كارآفرینـان نوپا منوط به تفكر بین رشـتهای ایشـان اسـت .در
واقـع ،تـوان تحلیـل مسـألههای پیرامونـی بـدون داشـتن یـك

دیـدگاه میان رشـتهای امكان پذیر نمیباشـد .محققانی چون

النـس و همـكاران ( ،)2014با مطـرح کردن این شایسـتگی بر
توسـعه دیـدگاه ارتبـاط ذینفعان با سرنوشـت یك پـروژه تاكید
کـرده و بـاور دارنـد بـدون وجود ایـن چنین دیدگاهـی در عمل
پایـداری را نمیتـوان در فعالیتهـای كارافرینانـه ردیابـی کرد

از منظـر شایسـتگی مدیریـت راهبـردی  ،مشـخص شـد که

(لنـس و همکاران .)2014 ،در نتیجه به نظر می رسـد توسـعه

بـرای رسـیدن بـه پایـداری در دانشـجویان بـا سـازوكارهای

راهـكاری منطقـی در توسـعه فعالیت هـای كارآفرینانه باشـد.

كسـب مهـارت در ایـن زمینـه به شـكلی كه تـوان برنامـه ریزی

مربوطـه ایجـاد شـود ،مـی توانـد سـبب بهبود امـور مربـوط به

كارآفرینـی در دانشـجویان بـا نگـرش پایـداری گـردد .بـر پایه
ایـن یافتـه پیشـنهاد میشـود ضمـن تاكید بـر اصـول پایداری

در تدویـن برنامـه درسـی ،دانشـجویان بـا مصادیـق پایـداری
آشـنا شـده و قـادر باشـند در زمینـه رشـته تحصیلـی خـود

بـا طـرح موضـوع پایـداری علاوه بـر شناسـایی فرصـت هـای

مربوطـه بـه بیـان سـازوكار هـای عملـی پایـداری كسـب و كار

هـای مربـوط بـه حـوزهی تخصصـی خـود بپردازنـد.

ی رشـتههای بیـن رشـته ای در نظام آموزش عالی كشـاورزی

از سـوی دیگـر در نظـر گرفتـن درسهایـی چـون روشهـای
تحلیـل ذینفعان برای دانشـجویان كشـاورزی در این زمینهی

سـودمند قـرار خواهـد گرفت.

در زمینـهی اهمیـت شایسـتگی مهـارت تفكـر سیسـتمی

نیـز مشـخص شـد کـه ایـن شایسـتگی نقـش مهمـی در تبیین

ارتبـاط بیـن پایـداری و كارآفرینـی دارد بنابرایـن تـوان
دانشـجویان در ایـن امـر بـا آمـوزش هـای مرتبـط در نظـام

آمـوزش عالی كشـاورزی بـه ویژه از نظـر توان تجزیـه و تحلیل

در مـورد آنچـه شایسـتگی اقـدام نـام نهـاده شـده اسـت و

شـرایط مختلـف رخ دادن یـك امـر و در قالـب راهکارهای حل

مسـتقل ،مشـخص شـد در توسـعه مهارتهـای پایـداری،

شایسـتگی هنجاری در توسـعه كارآفرینی پایدار سـهم شایان

بـا توجـه بـه نقـش مهـم متغیـر هـای آن در تشـكیل دسـته ی
توسـعه ی شایسـتگی اقـدام نیـز متغیـری كلیـدی بـه شـمار
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مسـئله تقویت شـود .از سـوی دیگـر ،یافته ها نشـان دادند که
توجهـی را بـه خود میتوانـد تخصیص دهد .از ایـن رو ،به نظر

شماره  ،40بهار 1396

مـی رسـد کـه دروسهایـی چـون جامعه شناسـی روسـتایی و

شایسـتگی تفكـر بصیـرت گـرا بـه عنـوان یـك بعـد از

كشـاورزی و بـا توجـه بـه محیـط فعالیـت بتوانـد در این راسـتا

برنامـه درسـی دانشـجویان بـا هـدف بهبـود جهـان بینـی

هـم چنیـن رابطههـای تجـاری – مالـی بـرای دانشـجویان

سـودمند بـوده و ضمـن شناسـایی فرصـت هـای كارآفرینـی
در محیطهـا بـا تحلیـل قواعـد هنجـاری بـه پایـداری كسـب و
كارهـای روسـتایی از راه توسـعه خدمـات مشـاورهای انجامد.

در ایـن زمینـهی نیز ویـك و همـكاران ( ،)2011ضمن تشـریح

نقـش های نظام آموزشـی در خلـق فرصت هـای كارآفرینی به
بیـان نحـوه هدایـت آن از راه قواعد هنجـاری پرداختند (ویک

و همـکاران.)2011 ،

كارآفرینـی پایـدار پیشـنهاد مـی شـود مباحـث پایـداری در
دانشـجویان در زمینـهی مسـألههای پیرامـون و نظـام تولید و

عرضـه و تقاضـای كشـاورزی متناسـب بـا هدفهـای پایـداری

ترویـج شـود .در نهایت با تعریـف پروژه های كوچك روسـتایی

و در ارتبـاط با مسـألههای كالن بخش كشـاورزی توان مهارت

هـای مدیریـت یـك گـروه و رسـیدن بـه هدفهـای پـروژه در
ایشـانتقویـت شـود.
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Abstract

Today this has been accepted that entrepreneurship education success is depended on reinforcement
of students' entrepreneurial self-efficacy beliefs. In other words entrepreneurial self-efficacy beliefs are
precursor for business startup behavior or business development, particularly for reduction of nascent
entrepreneur’s fear of failure. The main aim of Empirical research was assessment the composed structures of Entrepreneurial self- efficacy among agricultural students. This Empirical research is applied
research which its data was gathered through survey method. Non experimental research as well as
descriptive – correlation approach is best description for research type. Senior and junior undergraduate agricultural students composed research population (N=730). 120 convenient questionnaires were
gathered as result of Cochran formula. Validity was treated through face validity, convergence and
construct validity and reliability was considered by Cronbach’s alpha and composite reliability amount.
Structural Equation Modeling using confirmatory factor analysis was dominant method which shows
for sustainable entrepreneurship in higher education, seven dimensions have central role. Systems thinking competence (STC), Embracing diversity and interdisciplinarity (EDI), Foresighted thinking (FTC),
Normative competence (NC), Action competence (AC), Interpersonal competence (IC) and Strategic
management competence (SMC), confirmed as dominant competencies that must be considered in entrepreneurship education. From the perspective of strategic management competenciesindicated Skill
acquisition in this field to a form that can be programmed to achieve sustainability among students
through the relevant mechanisms established It could improve matters related to entrepreneurship in
the students' attitude stability. In addition to increasing students' action competence be analyzed social
and environmental issues and challenges with Its emphasis updating curriculum on the curriculum and
its contents attention should be given in the form of university extension programs Embracing diversity
and interdisciplinarity was also determined In order to Paydray entrepreneurs' success and stability of
business for budding entrepreneurs is subject to their interdisciplinary thinking In fact, the interdisciplinary analysis of the issues surrounding without having a vision is not possible About the importance
of systems thinking skills competency was determined adorable important role in explaining the relationship between sustainability and entrepreneurship So this is through education relevant to students
in higher agricultural education system, especially in terms of analyzing the different conditions occur
in the form of a command and problem solving techniques to be strengthened. It seems concentrate on
these competencies for in agricultural education with aim to fostering nascent entrepreneur, could result
on sustainable entrepreneurship.
Index Terms: sustainable entrepreneurship, entrepreneurship education, competency, agricultural
higher education.
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