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چکیده   
هاي کارآفرین و کارآیی بهینه در نظام آموزش عالی کارآفرینانه، به عنوان راهبرد اصلی در روي به سوي دانشگاهامروزه پیش

ظام آموزش عالی کشاورزي بر نظام آموزش عالی کشاورزي مطرح است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه، تحلیل اثربخشی ن
اي تصادفی، از میان گیري طبقهارشد و دکتري بود. به روش نمونههاي کارآفرینی دانشجویان مقاطع کارشناسیپرورش قابلیت

نفر تعیین شد. ابزار 288)، حجم نمونه به تعداد =995Nدانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزي در دانشگاه محقق اردبیلی (
المللی بینشده و آزمون استاندارد "هاي شخصیتی کارآفرینی در ایرانسنجش ویژگی"شده کب از آزمون استاندارد پژوهش مر

ها نشان داد انگلستان و پنج متغیر تعیین اثربخشی نظام آموزش عالی کارآفرینانه بود. یافته"دارهام"مرکز کارآفرینی دانشگاه 
بوده، اما از لحاظ میزان "به نسبت زیاد"انگیزه پیشرفت و کنترل درونی در حد گویان، از لحاظ میزان که غالب پاسخ

ها حاکی از آن بود که تنها براي دو بودند. دیگر یافته"کم"و"به نسبت کم"پذیري و خالقیت در حد طلبی، ریسکاستقالل
داري وجود داشت؛ همچنین کتري تفاوت معنیارشد و دپذیري، میان دانشجویان مقاطع کارشناسیطلبی و ریسکقابلیت استقالل

هاي کارآفرینی گویان، قابلیت انگیزه پیشرفت در آنان را افزایش داده؛ اما بر دیگر قابلیتباالبودن میزان معدل کل در میان پاسخ
)، مدیریت و عوامل =0.392Betaداري را ایجاد نکرده است. مطابق تحلیل رگرسیون، سه متغیر محتوا و برنامه درسی (تأثیر معنی

درصد عوامل اثرگذار بر پرورش 2/60، در مجموع )=0.229Beta(هاي تدریس و آموزشو شیوه)=0.304Betaزیرساختی (
طلبی، هاي استقاللریزي آموزشی جهت تقویت قابلیتلذا، اولویت برنامهگویان را تبیین کردند.هاي کارآفرینی پاسخقابلیت
در سه متغیر اثربخشی بدست آمده، بر بهبود اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزي مؤثر دانشجویان یتپذیري و خالقریسک

خواهد بود. 

، دانشگاه محقق اردبیلیهاي کارآفرینی، اثربخشی، دانشجویان کشاورزيهاي کلیدي: نظام آموزش عالی کشاورزي،  قابلیتواژه

مقدمه 
در بستر زمان، همگام با ها أموریت دانشگاهمامروزه

هاي جهانی و در راستاي پاسخگویی به ت و دگرگونیالتحو
امعه، از جمله مبحث اشتغال، ارتباط بین نیازهاي اقتضایی ج

هاي صنعت و دانشگاه و بهبود کارایی بهینه آموزش
توسعه و تقویت سوي ، دچار تحول شده و بهدانشگاهی

زمانی و همچنین میان هاي کارآفرینانه در ساختار ساگرایش
روي به . در این زمینه پیشاستدرحال حرکتدانشجویان

عنوان یک راهبرد مهم در هاي کارآفرین بهسوي دانشگاه
). بدیهی 10شود (ساختار و محتواي دانشگاهی محسوب می

آموختگان دانشگاهی به عنوان است دانشجویان و دانش
زیابی وضعیت کارایی کلید ارها، شاهداد اصلی دانشگاهبرون

شوند. در این زمینه هاي دانشگاهی محسوب میبهینه آموزش
هاي یکی از اقدامات بنیادي براي کاهش فاصله بین آموزش

دانشگاهی و بکارگیري عملی آن در جامعه، شغل و بازار، 
هاي کارآفرینی دانشجویان همگام با ارایه تقویت قابلیت

آنچه مسلم است ).29هاي تخصصی و نظري است (آموزش
بخش کشاورزي با توجه به ماهیت و گستردگی علوم آن، از 

ها براي انواع سازترین عرصهترین و زمینهجمله وسیع
شود؛ اما هاي کارآفرینانه در سطح کشور محسوب میفعالیت

درصد کل 23درصد تولید ناخالص داخلی و 11با وجود آنکه 
آموختگان دانشاست، شاغالن کشور را در خود جاي داده 

ی این بخش از لحاظ اشتغال جایگاه مناسبی را کسب دانشگاه
بخش کشاورزي از یک طرف بر اثر . )41اند (نکرده

هاي علمی و فناوري، فشارهاي اقتصادي گرایش به پیشرفت
وري دستخوش تغییر و سمت بازار، رقابت در تولید و بهره

هاي ر فرصتتحوالت روزافزون شده است و از طرف دیگ
استخدامی در بخش غیر کشاورزي با رشد بیشتري نسبت به 
بخش کشاورزي در حال افزایش است. همین امر باعث جذب 

هاي کشاورزي به بخشآموختگاندانشو گرایش 
براین، بیکاري الوه ع. شودمیاشتغالکشاورزي براي رغی

آموختگانمیان دانش)درصدي52تا 25حدود فزاینده (
، کارایی بهینه آموزش عالی زي و منابع طبیعیکشاور

با وجود رشد .)14،20دهد (کشاورزي را مطلوب نشان نمی
هاي دولت مبنی بر کاهش باالي جمعیت و سیاست

ها و واگذاري امور به بخش غیر دولتی و نیز گريتصدي
باره بخش محدودیت در امکانات، دولت قادر به تقویت یک

دلیل اینبهختگان کشاورزي نیست. آمواشتغال میان دانش
در بخش کارآفرینی هاي تقویت ویژگی، محققان مختلف

معرفی راهکاري اثربخش به عنوان را آموزش عالی کشاورزي 
شناسایی، عنوانبهکارآفرینی طور کلی، هب.)7کنند (می

و کاروهاي کسبفرصتازبرداري خالقانهبهرهودستیابی
محسوب ها سازمانوهاع بین افراد، گروهمنافتوزیع ارزش و

حل امروزه انسان کارآفرین به عنوان راهبنابراین .)6شود (می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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اصلی مشکالتی نظیر تحول سریع و شتابان اقتصادي، 
شدن اقتصاد جوامع، ها و رقابتیاجتماعی، فرهنگی، پیچیدگی

ي درآمد و منبع ها و مشکالت ناشی از توزیع ناعادالنهچالش
امحدود توسعه کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است. در واقع ن

هاي موجود در بازار کشاورزي را که دیگران کارآفرینان فرصت
بینند و از درك آن عاجزند کشف صرفاً عیب و نقص آن را می

) در 19جوهانسن (برند. سایی کرده و از آن بهره میو شنا
دانشگاهی در هاي کارآفرینی تحقیق خود به بررسی دوره

ها و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه
کشور اروپایی پرداخت. متغیر اصلی محاسبه پیشرفت 40

ها، میان معدل تحصیلی، معدل در نظر گرفته شد. مطابق یافته
هاي کننده در دورهکننده و غیرشرکتکل دانشجویان شرکت

داري مشاهده نشد. به عنیکارآفرینی دانشگاهی هیچ تفاوت م
داري بر هاي کارآفرینی دانشگاهی تأثیر معنیعبارتی دوره

.پیشرفت تحصیلی دانشجویان نداشت
هاي ) به ارزیابی ویژگی2در تحقیق آفوالبی و همکاران (

انیدانشجونیبندهیآدرکارآفرینی و تمایالت کارآفرینانه
یجریه پرداختند. نمونه داروسازي دانشگاه اوبافمی آولوو در ن

نفر در مقطع کارشناسی بوده که به 215گویان آماري پاسخ
گویان انتخاب شدند. اي تصادفی پاسخگیري طبقهروش نمونه

پذیري، هاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکقابلیت
شناسی و توانایی براي طلبی، اعتماد به نفس، فرصتاستقالل

ترین ي موفق از جمله مهمگذارمدیریت یک گروه سرمایه
هاي کارآفرینی مورد نظر در این تحقیق بود. مطابق ویژگی

هاي کارآفرینی در دانشجویان ها در مجموع سطح ویژگییافته
) بوده و میزان تمایل به کارآفرینی در 9/3در حد باال (امتیاز 

درصد) نیز مثبت بود. 67/79آینده میان غالب دانشجویان (
هاي درسی، هاي کارآفرینی در برنامهده از دورههمچنین استفا

هاي کارآفرینی و تمایالت نقش مؤثري بر بهبود ویژگی
داشت.انیدانشجونیبندهیآدرکارآفرینانه

ي جو نظام رابطه) 32(عدلیو میرزادي هصادقی ش
ي کارآفرینی دانشجویان آموزش عالی و پرورش روحیه

را بررسی کردند. چهارساريدانشگاه آزاد اسالمی واحد
خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسک (ي کارآفرینی شاخص روحیه
در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. )نگريپذیري، آینده
نظام آموزش عالی و پرورش روحیه بین جوها، مطابق یافته
انگیزه پیشرفت، ریسک پذیري، در قابلیت کارآفرینی 

اشت؛ اما بین وجود دداري معنیه دانشجویان رابطنگريآینده
جو سازمانی با پرورش قابلیت خالقیت دانشجویان هیچ رابطه 

داري مشاهده نشد.معنی
هايویژگی) در تحقیق خود به بررسی26نعمتی (

تهران دولتیيهادانشجویان دانشگاهکارآفرینانهشخصیتی
"کارآفرینانشخصیتیهايویژگیسنجشابزار"پرداخت. 

کار ) به عنوان ابزار اصلی تحقیق به21کردنائیچ و همکاران (
ابعاددرنمونهها نشان داد که دانشجویانبرده شد. یافته

ضعیف، درسطحدرطلبیچالشوفکرسالستپذیري،ریسک
دررویاپردازيوطلبی، عملگراییتوفیقکنترل،کانونابعاد

قرارقويبسیارتوضعیدرابهامتحملبعددرقوي ووضعیت
داراي نمونه،دانشجویانکارآفرینیروحیهکلدروداشته

گروهدومیانکهدادنشاننتایجسایرشد.ارزیابیقويضعیت
از برخورداريمیزانخصوصدرو پسردختردانشجویان

روحیهبینکلدروطلبیچالشورویاپردازيپذیري،ریسک
دانشجویانکلمیانداشت.ودوجمعناداريتفاوتکارآفرینی

ازبرخورداريخصوصدرتنهامختلف،مقاطع تحصیلی
کلبینوبودهمعنادارتفاوتانگیزه پیشرفتویژگی

خصوصدرتحصیلی مختلفيهارشتهنمونهدانشجویان
ابهام،تحملفکر،سالستيهاویژگیازبرخورداري
.شدهمشاهدمعناداريتفاوتطلبیچالشورویاپردازي
تنهامختلفهايدانشگاهنمونهدانشجویانکلبینهمچنین،

معنادارتفاوتابهامتحملیژگیوازبرخورداريخصوصدر
.بود

) در تحقیق خود، به بررسی 36زاده (زاده و عبداهللاشریف
ي آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی هاي توسعهمؤلفه

ها در ابتدا به روش تایج یافتهپرداختند. بر اساس نکشاورزي
هاي آموزش کارآفرینانه در مؤلفهمعیار بـراي ارزیابـی 4دلفی، 

پذیـري نهـادي، تحققکه شاملتدویـن شـدآموزش عالی
پذیـري مدیریتـی و همگرایـی مناسبت آموزشی، امکان

مؤلفه  8در نهایت بر اساس معیارهاي ارزیابی، بود.یافتـه نظام
آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزييتوسعه

بدست آمد که شامل محتواي درسی آموزشی در کارآفرینی، 
شناسی آموزشی، برنامه ریزي آموزشی در کارآفرینی، روش

اي آموزشگران، مدیران آموزشی، ترویج پژوهش، توسعه حرفه
سازي و توسعه عوامل زیرساختی فرهنگ کارآفرینی، ظرفیت

کارآفرینی ) روحیه40مقدم (رضائیوخواهنبود. وط
شیراز را مورد کشاورزي در دانشگاهدانشکدهدانشجویان

طلبی،استقاللشامل هاي کارآفرینی قابلیتبررسی قرار دادند. 
بود.خالقیت پذیري وریسکانگیزه پیشرفت،کنترل درونی،
هايدورهدرکهدانشجویانیخالقیتمیانگینمطابق نتایج،

دانشجویانی بودازبیشترکردندشرکتکارآفرینی دانشگاهی 
هاي کارآفرینی، سطح از میان قابلیت.شرکت نکردندکه

میزان کنترل درونی در میان دانشجویان باالتر از دیگر 
طیدردانشجویانکارآفرینیها بود. همچنین روحیهقابلیت
تقویتتحصیلشان و همگام با ارتقاي مقطع و معدل،دوران
دانشگاهی نتوانستههايآموزشعبارتی،است. بهنشده

دانشجویانروحیه کارآفرینیپرورشزمینهدرراالزمتغییرات
بندي پیشینه پژوهش و در مجموع با توجه به جمع.کندایجاد
) و بولسارا و همکاران 25هاي نظري مواکوجونگا و بوانا (مدل

پذیري، خالقیت، ی (ریسکقابلیت اصلی کارآفرین5)، بر 11(
طلبی) پرداخته کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و استقالل

پذیرش و پذیري: ریسک-شود که بدین شرح است: الفمی
، 18(باشداستقبال از خطرات حساب شده در کسب و کار می

هاي شامل بکارگیري یکپارچه تواناییخالقیت:-ب).39
سب نوآوري، فکر و ایدهذهنی براي ایجاد یک مفهوم جدید ک

ي فرد نسبت عقیدهکنترل درونی:- ج.)9، 8باشد (متمایز می
تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی تا چه حد به این که او 

نامند. در افراد داراي کانون کنترل می"کنترلمرکز"ست را ا
.داندفـرد رویـداد وقـایع را معلـول رفتـار خویش می،درونی

افراد باور دارند که حاکم بر سرنوشت خویش به عبارتی
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36...................................هاي کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزيبخشی نظام آموزش عالی کشاورزي بر پرورش قابلیتتحلیل اثر

،کـه افـراد داراي کـانون کنتـرل بیرونـیحالیدر.هستند
یا قضا و ناشی از بخت و اقبال خود بیشتر وقایع و رویدادها را 

یک تعامل انگیزه پیشرفت:- د.)27،37(کندقلمداد میقدر 
د افراوط به بین متغیرهاي موقعیتی و انگیزه مرببرانگیز چالش

طلبی: استقالل-ر).15،35 (براي رسیدن به موفقیت است
این قابلیت بر تمایل افراد را به خروج از اتکا داشتن به دیگران 

، 40هاي فردي خود اشاره دارد (کردن بیشتر بر تواناییو تکیه
بندي موارد ذکر شده، هدف اصلی تحقیق تحلیل ). در جمع13

هاي بر پرورش قابلیتکشاورزيعالی اثربخشی نظام آموزش
بررسی کارایی بهینه آموزش عالیکارآفرینی دانشجویان و 

کارآفرینانه در حوزه کشاورزي بود که اجزاي اصلی تحقیق در 
) ارایه شده است.1قالب یک مدل مفهومی در شکل (

مدل مفهومی تحقیق-1شکل
Figure 1. Conceptual model of research

هامواد و روش
و از لحاظ شیوه کاربردي استهدف،لحاظازتحقیقاین

و غیر تجربیها، تحقیق از نوع توصیفی گردآوري داده
از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل، نیز .بودغیرآزمایشی)(

آماري تحقیق، جامعهاز نوع تحقیقات میدانی (پیمایشی) بود. 
ارشد و شامل کلیه دانشجویان کشاورزي مقاطع کارشناسی

نفر در دانشگاه محقق اردبیلی  بودند. 995دکتري به تعداد 
173نفر (288حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 

نفر مقطع دکتري) از میان 115ارشد و نفر مقطع کارشناسی
ی را گذرانده باشند تعیین ترم تحصیل2دانشجویانی که حداقل 

اي تصادفی گیري طبقهشد که با استفاده از روش نمونه
(طبقات بر اساس مقطع تحصیلی) با انتساب متناسب 

منظور پاسخگویان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به
بندي دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزي در ارتباط گروه

انحراف يفاصلهروشاز هاي کارآفرینی،با وضعیت قابلیت
) استفاده شد. در این تحقیق با توجه ISDM(میانگینازمعیار

هاي کارآفرینی مشترك در پیشینه تحقیق و به اجماع قابلیت
قابلیت اصلی و منتخب در 5مرور تحقیقات متعدد، بر 

هاي منتخب کارآفرینی شامل کارآفرینی پرداخته شد. قابلیت
، 12،26، 2،5،7پذیري ()، ریسک5،15،17،31،33،40خالقیت (

)، انگیزه پیشرفت 7،12،26،31،40)، کنترل درونی (40
) مدنظر 2،17،31،40طلبی () و استقالل2،5،7،15،26،40(

پژوهش قرار گرفت.  با توجه به متغیرهاي تعیین شده، ابزار 
اي دربرگیرنده سه بخش اصلی پژوهش شامل پرسشنامه

گویان اي پاسخفردي و حرفههاياصلی مربوط به ویژگی
هاي مربوط به سن، جنس، معدل کل، مقطع (شامل گویه

هاي تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه شرکت در دوره
هاي کارآفرینانه)، بخش کارآفرینی دانشگاهی و سابقه فعالیت

منتخب کارآفرینی و در نهایت  هايمربوط به سنجش قابلیت
ربخشی نظام آموزش عالی بخش مربوط به تعیین میزان اث

طراحی و تدوین گردید که طی آزمون اولیه و انجام روایی و 
هاي مورد هاي نهایی تعیین شد. گویهپایایی ابزار تحقیق، گویه

هاي اصلی کارآفرینی، برگرفته استفاده جهت سنجش قابلیت
سنجش "هاي اعتباریابی شده و بومی شده از آزمون

که توسط "نی در ایرانهاي شخصیتی کارآفریویژگی
) و آزمون26) طراحی شد (1386کردنائیج و همکاران (

"دارهام"المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه ي بیناستاندارد شده
ستان انگل،کشورهاي هند، فیلیپین، مالزيدرانگلستان بود که

گویه 73د که در نهایت شو اعتباریابی آزمون )22،3و ایران (
گویه مربوط به 18به خالقیت، گویه مربوط12(

گویه 16طلبی، گویه مربوط به استقالل12پذیري، ریسک
گویه مربوط به انگیزه پیشرفت) 15مربوط به کنترل درونی و 

ها عرضه شد. پس از محاسبه جهت سنجش قابلیت
هاي ها، امتیاز قابلیتهاي داده شده به گویهجمع پاسخحاصل

بخش سوم دست آمد.هان تحقیق بگویکارآفرینی براي پاسخ
پرسشنامه نیز دربرگیرنده متغیرهاي تعیین اثربخشی نظام 
آموزش عالی کشاورزي از دیدگاه دانشجویان جهت تقویت 
قابلیت هاي کارآفرینی بود. جهت تعیین میزان اثربخشی نظام 

متغیر درونی در دانشگاه مد نظر قرار گرفت. 5آموزش عالی، 
گیرنده متغیرهاي محتوا و برنامه درسی (در این متغیرها دربر

گویه شامل به روز بودن محتواي درسی، توجه بیشتر بر 10
،محتواي عملی، ارتباط بین محتوا با صنعت و بازار و...)

گویه شامل گذر از شیوه 10هاي تدریس و آموزش (در شیوه
هاي تدریس محوري به فراگیرمحوري، روشتدریس معلم

هاي خالقانه در تدریس و کتی، حمایت از روشگروهی و مشار
9مدیریت و عوامل زیرساختی (در انجام تکالیف درسی و...)، 
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هاي نوآورانه گویه شامل نظام تشویق و حمایت از فعالیت
دانشجویان، نگرش مدیران دانشگاهی به کارآفرینی،  وضعیت 

دانشگاهی و ارتباط بین صنعت و دانشگاه هاي برونفعالیت
مهارتی) در پرورش -هاي آموزشگران (علمیقابلیت،.)و..

گویه شامل نگرش آموزشگران به 7افراد کارآفرین (در 
هاي کارآفرینانه، توجه به نظام ارزشیابی با کارآفرینی و فعالیت

هاي هاي کارآفرینانه فراگیران، قابلیتتکیه بیشتر بر قابلیت
هاي هایتاً متغیر دورهنوآورانه در ارایه محتواي درسی و...) و ن
گویه شامل توانایی 7آموزشی مرتبط با مباحث کارآفرینی (در 

گران کارآفرینی، سنخیت مهارتی، تجربه و تخصص آموزش
هاي کارآفرینی با تخصص فراگیران، توجه بین محتواي دوره

وکار و...) بود بیشتر به مباحث علمی و میدانی کسب
هت تعیین برونداد اثربخشی همچنین ج). 41،4،38،31،32،36(

هاي کارآفرینی نظام آموزش عالی بر پرورش قابلیت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزي، دو متغیر پیشرفت 
تحصیلی (بر اساس میزان معدل کل) و مقطع تحصیلی مد 

هاي متغیرهاي اصلی تحقیق، نظر قرار گرفت. نهایتاً گویه
5یک مقیاس هاي مساوي درداراي ترتیب خاص و وزن

تا 1در دامنه "خیلی زیاد"تا "خیلی کم"قسمتی لیکرت  (از 
) طراحی و عرضه شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی 5

صوري و بر اساس نظر جمعی از اعضاي هیأت علمی و 
اي به دست آوردن نظران مربوطه تأیید گردید. برصاحب

1ترتیبیتتاي نباخ و واز روش آلفاي کرپایایی پرسشنامه

میزان آلفاي کرونباخ و تتاي ترتیبی پس از.استفاده شد
7/0اصالحات الزم، براي هر یک متغیرهاي تحقیق باالتر از 

بدست آمد. 

نتایج و بحث
هاي توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص ویژگی

فردي و تحصیلی
درصــد از پاســخگویان 3/58بــر اســاس مقطــع تحصــیلی، 

درصـد آنـان، دانشـجویان    7/41ارشد و کارشناسیدانشجویان 
درصد پاسخگویان پسر و 1/60دکتري بودند، که از این میزان 

دادنـد. رشـته   درصد را دانشـجویان دختـر تشـکیل مـی    9/39
درصد پاسخگویان مربوط به زراعت و اصـالح  5/20تحصیلی 

درصد به رشته مرتع و آبخیزداري 9/5نباتات و کمترین آنها با 
ــان    اخ ــدل می ــی مع ــترین فراوان ــت. بیش ــته اس ــاص داش تص

بـود و  9/16تـا  5/15درصد) در محـدوده  3/49گویان (پاسخ
گویـان  بـود. در میـان پاسـخ   4/16میانگین معدل پاسخگویان 

هاي کارآفرینانه (ثبت اختـراع،  درصد افراد سابقه فعالیت6/72
ویت هاي کارآفرینانه، عضطرح کارآفرینانه، عضویت در تعاونی

هاي کارآفرینی و زود بازده، سـابقه فعالیـت اقتصـادي    در بنگاه
هـاي کـارآفرینی و... ) نداشـتند و    کارآفرینی و تأسیس شرکت

ــت   4/27 ــابقه فعالی ــورد س ــک م ــداقل در ی ــراد ح ــد اف درص
9/30گویـان، تنهـا   کارآفرینانه داشتند. همچنین، از میان پاسخ

سابقه حضـور در  درصد حداقل یک دوره در دوران دانشجویی 
ــتند و   دوره ــارآفرینی داش ــوزش ک ــاي آم ــز در 01/69ه هرگ
هاي آموزش کارآفرینی در طول دوران تحصـیل شـرکت   دوره

نداشتند.
هـاي کـارآفرینی در میـان    بندي وضـعیت قابلیـت  گروه

دانشجویان کشاورزي
هاي کارآفرینی در میان بندي وضعیت قابلیتبراي گروه

) 1استفاده شد. نتایج جدول (ISDMگویان از روش پاسخ
حاکی از آن بود که در غالب دانشجویان کشاورزي، میزان 

گویان) و میزان کنترل درصد پاسخ61/48انگیزه پیشرفت (
"به نسبت زیاد"گویان) در حد درصد پاسخ49/45درونی (

بود. همچنین، بیشتر دانشجویان کشاورزي داراي میزان 
گویان) و میزان خالقیت پاسخدرصد75/43پذیري (ریسک

بودند. در ارتباط با "کم"گویان) در حد درصد پاسخ68/33(
درصد) در 03/34گویان (طلبی نیز، غالب پاسخمیزان استقالل

بودند."به نسبت کم"حد 
هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي، بر مقایسه قابلیت

اساس مقطع تحصیلی
هـاي کـارآفرینی   قایسـه قابلیـت  ، م2مطابق نتایج جدول 

دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی نشان داد کـه در سـطح   
ــی ــت معن ــا در قابلی ــد تنه ــک درص ــتقاللداري ی ــی، اس طلب

ــه دانشــجویان مقطــع   دانشــجویان مقطــع دکتــري نســبت ب
ارشد از سطح باالتري برخوردار بودند. همچنـین در  کارشناسی

پـذیري،  ابلیـت ریسـک  درصد، تنها براي ق5داري سطح معنی
مقطع تحصیلی وجود داشت. با توجـه  2داري بین تفاوت معنی

ــانگین  ــزان می ــه می ــع  ب ــاورزي در مقط ــا، دانشــجویان کش ه
ارشد نسبت به دانشجویان مقطع دکتـري، از سـطح   کارشناسی

پذیري باالتري برخوردار بودند.ریسک

1- Ordinal Theta
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38...................................هاي کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزيبخشی نظام آموزش عالی کشاورزي بر پرورش قابلیتتحلیل اثر

گویانپاسخارآفرینی در میان هاي کبندي وضعیت قابلیتگروه- 1جدول
Table 1. Grouping the status of entrepreneurial capabilities among respondents

درصد تجمعیدرصدفراوانیوضعیتهاي کارآفرینیقابلیت

انگیزه پیشرفت
2603/903/9کم

4732/1635/25کمبه نسبت 
14061/4896/73زیادبه نسبت
7504/26100زیاد

کنترل درونی
2129/729/7کم

7165/2494/31کمبه نسبت
13149/4543/77زیادبه نسبت
6557/22100زیاد

پذیريریسک
12675/4375/43کم

10376/3551/79کمبه نسبت
3785/1236/92زیادبه نسبت
2264/7100زیاد

طلبیاستقالل
7639/2639/26کم

9803/3442/60کمبه نسبت
8112/2854/88زیادبه نسبت
3346/11100زیاد

خالقیت
9768/3368/33کم

8721/3089/63کمبه نسبت
7943/2732/91زیادبه نسبت
2568/8100زیاد

یهاي کارآفرینی دانشجویان، بر اساس مقطع تحصیلمقایسه قابلیت- 2جدول 
Table 2. Comparison of entrepreneurship capabilities of students based on educational level

داريسطح معنیtآمارهانحراف معیارمیانگینمقطعهاي کارآفرینیقابلیت

81/6278/4764/0175/0ارشدکارشناسیانگیزه پیشرفت 12/6465/5دکتري
223/0-88/6192/3334/1ارشدیکارشناسکنترل درونی 92/6364/5دکتري

970/2037/0*92/4116/5ارشدکارشناسیپذیريریسک 14/3711/4دکتري
132/4008/0**45/3741/4ارشدکارشناسیطلبیاستقالل 61/4107/5دکتري

284/0-26/3252/4075/0ارشدکارشناسیخالقیت 07/3413/4دکتري
درصد5و درصدیکاحتمالدرسطحي دارمعنیبه ترتیب سطح : *و **

هـاي  همبستگی بین متغیر پیشرفت تحصیلی و قابلیـت 
کارآفرینی دانشجویان کشاورزي

داري همبستگی بین پیشرفت در ارتباط با بررسی معنی
هاي گویان و میزان قابلیتتحصیلی (معدل کل) پاسخ

ان از ضرایب همبستگی استفاده شد. بر اساس کارآفرینی آن
، تنها بین 3هاي جدول نتایج ضرایب همبستگی مطابق یافته

قابلیت کارآفرینی انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی، 
داري یک درصد داري در سطح معنیهمبستگی مثبت و معنی

گویان مشاهده شد. به بیانی دیگر، هر چه معدل کل پاسخ
میزان انگیزه پیشرفت آنان نیز بیشتر بوده است. بیشتر بوده، 

بنابراین، با باالبودن میزان پیشرفت تحصیلی در میان 
گویان، قابلیت انگیزه پیشرفت در آنان افزایش داشته، اما پاسخ

هاي تحصیلی مرتبط با افزایش پیشرفت تحصیلی بر فعالیت
نکرده داري را ایجادهاي کارآفرینی، تأثیر معنیدیگر قابلیت

است.

هاي کارآفرینیتحصیلی و میزان قابلیتپیشرفت ضریب همبستگی بین متغیر - 3جدول 
Table 3. Correlation coefficient between variables of academic achievement and entrepreneurial capabilities

.rSigمقدار هاي کارآفرینیقابلیت

436/0003/0**انگیزه پیشرفت
176/0232/0کنترل درونی

088/0430/0پذیريریسک
181/0357/0طلبیاستقالل
164/0311/0خالقیت

درصدیکاحتمالدرسطحي دارمعنی: **
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همبستگی بین متغیرهاي اثربخشی نظام آموزش عـالی  
هـاي کـارآفرینی   کشاورزي و میـزان پـرورش قابلیـت   

گویانپاسخ
همبستگی بین متغیرهاي داريبراي بررسی معنی

هاي و قابلیتکشاورزيیعالآموزشنظامیاثربخش
گویان (از دیدگاه دانشجویان) از ضرایبکارآفرینی پاسخ

، از میان 4هاي جدول همبستگی استفاده شد. مطابق یافته
محتوا و برنامه متغیرهاي اثربخشی، تنها میان متغیرهاي 

هاي تدریس و یوهدرسی، مدیریت و عوامل زیرساختی و ش
گویان همبستگی مثبت هاي کارآفرینی پاسخقابلیتآموزش با

داري در سطح یک درصد مشاهده شد.و معنی

تحقیقهمبستگی بین متغیرهاي - 4جدول 
Table 4. Correlation between research variables

.rSigمقدار یاثربخشمتغیرهاي 

710/000/0**محتوا و برنامه درسی
634/000/0**مدیریت و عوامل زیرساختی

616/000/0**هاي تدریس و آموزششیوه
221/0034/0هاي آموزش کارآفرینیدوره

180/0026/0گرانهاي آموزشقابلیت
درصدیکاحتمالدرسطحي دارمعنیسطح : **

هاي کـارآفرینی  تحلیل رگرسیونی متغیر پرورش قابلیت
غیرهاي مستقل تحقیقگویان با متپاسخ

در این قسمت از تحقیق براي بررسی میزان تأثیر 
هاي کارآفرینی متغیرهاي مورد مطالعه بر متغیر قابلیت

گویان، از مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام پاسخ
استفاده شد. در واقع، رگرسیون چندگانه روشی براي مطالعه 

بینی متغیر وابسته ر پیشتأثیر یک یا چند متغیر مستقل د
، تحلیل رگرسیون در سه گام بدست 5است. مطابق جدول 

محتوا و "با نگاه به مدل بدست آمده، در اولین گام متغیر آمد.
که مقدار ضریب وارد تحلیل رگرسیون گردید"برنامه درسی

و ضریب تعیین برابر 697/0) برابر Rهمبستگی چندگانه (
مدیریت و "در گام دوم تحلیل، دست آمد. هدرصد ب3/48

به معادله رگرسیون اضافه گردید. این "عوامل زیرساختی
و ضریب 742/0) را به Rمتغیر ضریب همبستگی چندگانه (

درصد افزایش داد. نهایتاً در گام سوم، متغیر 1/55تعیین را به 
به معادله رگرسیون اضافه "هاي تدریس و آموزششیوه"

درصد افزایش داد. 2/60تبیین را به بگردید که میزان ضری
متغیر وارد شده در تحلیل رگرسیون، 3این بیانگر آن است که 

هاي درصد عوامل اثرگذار بر متغیر قابلیت2/60در مجموع 
کنند.گویان را تبیین میکارآفرینی پاسخ

قیقاي از آزمون تحلیل رگرسیونی براي متغیرهاي تبیین کننده تحخالصه- 5جدول 
Table 5. Summary of the regression analysis for variables that explain the research

خطاي استانداردRR2Adjusted R Squareبینمتغیرهاي پیشمدل
697/0486/0483/0143/14محتوا و برنامه درسی1
محتوا و برنامه درسی، مدیریت و عوامل 2

742/0551/0546/0654/12زیرساختی

محتوا و برنامه درسی، مدیریت و عوامل 3
776/0602/0595/0176/12هاي تدریس و آموزشزیرساختی، شیوه

، از میان انواع متغیرهاي 6به عبارتی مطابق جدول 
وارد شده در تحلیل رگرسیون، متغیرهاي محتواي و برنامه 

ساختی )، مدیریت و عوامل زیر=392/0Betaدرسی (
)304/0Beta= (هاي تدریس و آموزش و شیوه
)229/0Beta=هاي کارآفرینی ) بر روي میزان کل قابلیت

2/60گویان اثرگذارند که در مجموع این متغیرها پاسخ
کنند. با توجه به مقادیر بتا درصد عوامل اثرگذار را تبیین می

)Beta بیشترین متغیر"محتوا و برنامه درسی")، متغیر
گویان محسوب هاي کارآفرینی پاسخکننده بر قابلیتتبیین

شود. می

کننده تحقیقگام نهایی آزمون تحلیل رگرسیونی براي متغیرهاي تبیین- 6جدول 
Table 6. Final step of regression analysis for variables that explain the research

ضرایب غیر استاندارد متغیرهاي مستقلمدل
)B(ضرایب استاندارد خطاي استاندارد(Beta)tSig.

گام 
سوم

396/12002/0**-449/30506/2ضریب ثابت
973/600/0**297/1168/0392/0محتوا و برنامه درسی

120/5001/0**951/0176/0304/0مدیریت و عوامل زیرساختی
765/300/0**879/0207/0229/0هاي تدریس و آموزششیوه

درصدیکاحتمالسطحدريدارمعنی: **
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40...................................لی کشاورزيهاي کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیبخشی نظام آموزش عالی کشاورزي بر پرورش قابلیتتحلیل اثر

معادله رگرسیونی تحقیق
هاي در این معادله متغیر وابسته مورد نظر، میزان قابلیت

باشد. با توجه به نتایج کارآفرینی دانشجویان کشاورزي می
له خطی حاصل از تحلیل )، معاد6ارایه شده در جدول (
توان بدین قرار نوشت:رگرسیونی نخست را می

Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3

Y= 449/30 297/1+ X1 + 951/0 X2 + 879/0 X3

هاي کارآفرینی = قابلیتYاجزاي معادله شامل (
= مدیریت و X2= محتوا و برنامه درسی، X1دانشجویان، 

تدریس و آموزش) بود. لذا هاي= شیوهX3عوامل زیرساختی، 
3شود که از بین متغیرهاي مورد مطالعه، تنها مشاهده می

متغیر مربوطه فوق در تبیین تغییرات متغیر وابسته 
سهیم بوده اند. "هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزيقابلیت"

امروزه، با توجه به تحوالت عمده اقتصادي، الزام رابطه 
آموختگان، ت و وضعیت اشتغال دانشبین دانشگاه و صنع

رسالت نوین نظام آموزش عالی، پیشروي به سوي 
هاي کارآفرین است. لذا در بخش کشاورزي، نظام دانشگاه

دنبال تلفیق بهینه کارآفرینی در هآموزش عالی کشاورزي ب
هاي کارآفرینی ها و تقویت قابلیتمحتواي آموزشی دانشگاه

ستا، ضرورت این بررسی حائز دانشجویان است. در این را
هاي دانشگاهی اهمیت می یابد که آیا در حال حاضر آموزش

هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي در راستاي تقویت قابلیت
هاي تحقیق نشان داد که کند یا خیر؟ یافتهخود عمل می

61/48گویان، از لحاظ میزان انگیزه پیشرفت (غالب پاسخ
به "درصد) در حد 49/45درونی (درصد) و میزان کنترل 

طلبی اما در ارتباط با میزان استقالل،بودند"زیادنسبت
و میزان "کمبه نسبت"گویان) در حد درصد پاسخ03/34(

68/33گویان) و خالقیت (درصد پاسخ75/43پذیري (ریسک
بودند "کم"گویان در حد گویان) در غالب پاسخدرصد پاسخ
جهانگیري) و نتایج 34شکی (گام با نتایج ها همکه این یافته
تحقیق آفوالبی و همکاران با نتایج ) بوده، ولی 16و همکاران (

. همخوانی نداشت)2(
هـاي  ه قابلیـت هـا، جهـت مقایسـ   هدر بخش دیگري از یافت

کارآفرینی دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی نشـان داد کـه   
ــان  ــرا  5می ــا ب ــق، تنه ــب تحقی ــت منتخ ــت 2ي قابلی قابلی

پـذیري، میــان دانشــجویان مقــاطع  طلبــی و ریســکاسـتقالل 
داري وجـود داشـت. در   ارشد و دکتري تفاوت معنـی کارشناسی

طلبی، دانشجویان مقطـع دکتـري نسـبت بـه     استقاللقابلیت
ارشد از میزان بـاالتري برخـوردار   دانشجویان مقطع کارشناسی
یان کشـاورزي در  پـذیري، دانشـجو  بودند. اما در قابلیت ریسک

ارشد نسبت به دانشجویان مقطـع دکتـري، از   مقطع کارشناسی
توان اذعـان داشـت کـه    سطح باالتري برخوردار بودند. لذا می

داشتن مقطع تحصـیلی  )، 1برخالف نتایج عباسی و همکاران (
در میـان  هـاي کـارآفرینی  باالتر، الزاماً منجر به ارتقاي قابلیت

همین راستا در بررسی رابطـه بـین   گویان نشده است. درپاسخ
هاي کـارآفرینی  گویان و میزان قابلیتپیشرفت تحصیلی پاسخ

نـوحی و  ها نشان داد که همگـام بـا نتـایج تحقیـق     یافته،آنان
تنها بـین  )، 19جوهانسن (هاي برخالف یافته) و 28همکاران (

ــزه پیشــرفت و پیشــرفت تحصــیلی،   ــارآفرینی انگی قابلیــت ک

داري جـود دارد. بـه عبـارتی، هرچـه     و معنیهمبستگی مثبت
گویان بیشتر بوده، میزان انگیزه پیشرفت آنـان  پاسخمعدل کل 

نیز بیشتر بـود. لـذا بـا بـاالبودن میـزان معـدل کـل در میـان         
گویان، قابلیت انگیزه پیشرفت در آنان را افزایش داشـته،  پاسخ

ـ   اما افزایش معدل کل بر دیگر قابلیـت  أثیر هـاي کـارآفرینی، ت
در بررسـی همبسـتگی بـین    داري را ایجاد نکرده اسـت. معنی

ــاي  ــمتغیره ــامیاثربخش ــوزشنظ ــالآم ــاورزي و یع کش
هـا، از میـان   گویان مطـابق یافتـه  هاي کارآفرینی پاسخقابلیت

محتـوا و برنامـه   متغیرهاي اثربخشـی، تنهـا میـان متغیرهـاي     
هـاي تـدریس و   درسی، مدیریت و عوامل زیرسـاختی و شـیوه  

گویان همبستگی مثبـت  هاي کارآفرینی پاسخقابلیتآموزش با
داري مشــاهده شــد. همچنــین در بخــش دیگــري از و معنــی

ها، مطابق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گـام  یافته
آمـوزش نظـام براي بررسی میزان تأثیر متغیرهـاي اثربخشـی  

ویـان، از  گهاي کارآفرینی پاسخشاورزي بر متغیر قابلیتکیعال
میان متغیرهاي مورد نظر تحقیق، سه متغیـر محتـوا و برنامـه    

)، مـــدیریت و عوامـــل زیرســـاختی =0.392Betaدرســـی (
)0.304Beta=( هــــاي تـــدریس و آمــــوزش و شـــیوه
)0.229Beta=( ، درصد عوامـل اثرگـذار بـر    2/60در مجموع

کننـد کـه   گویان را تبیین میهاي کارآفرینی پاسخمتغیر قابلیت
"محتوا و برنامـه درسـی  "متغیر )، Beta(ا توجه به مقادیر بتاب

هـاي کـارآفرینی   تبیین کننده بر پرورش قابلیتبیشترین متغیر
رسـد حاکمیـت   بـه نظـر مـی   شـد. گویان محسـوب مـی  پاسخ

هاي سنتی تدریس و آموزش در دانشـگاه کـه بـر پایـه    دیدگاه
همچنـان بـه   بنا شده است مدارافته معلمینسازماالگوي پیش

گیـري کالسـیک بـراي    هاي سـنتی سرمشـق  استفاده از روش
ها و تکالیف تکیه داشته و ارتقاي مقطع تحصیلی انجام فعالیت

هـاي تـدریس و محتـواي آموزشـی     تفاوت چنـدانی بـر رویـه   
هـاي  کارآفرینانه ایجاد نکرده اسـت. همچنـین، غالبیـت رویـه    

وس و تکیـه  سنتی آموزشگرمحور، محتواي غیرکارآفرینانـه در 
هـا و روحیـات   بیشتر بر مباحـث نظـري،  بـا پـرورش قابلیـت     

کارآفرینانه دانشجویان همسـانی نداشـته و لـذا کسـب معـدل      
یافتـه  هاي پـرورش گرفته از روحیات و قابلیتباالتر، الزاماً الهام

کارآفرینی در میان دانشجویان در کنار افـزایش دانـش و علـم    
ــا آنکــه رشــد ب  هــاي کــارآفرینی در رنامــهنیســت. بنــابراین ب

هـاي کارآفرینانـه در   ها و اهمیت تلفیق محتوا و رویـه دانشگاه
فرایند تدریس و آموزش نسـبت بـه گذشـته پیشـرفت داشـته      

ریزي جامع و هماهنـگ  است، اما همچنان توجه به یک برنامه
هـا و سـاختار کارآفرینانـه در نظـام     ها، محتوا، دیـدگاه در رویه

در ایــن بــین شــود. ي احســاس مــیآمــوزش عــالی کشــاورز
کشـاورزي (بـا   کـارآفرینی نـام بـه درسیواحدیکاختصاص

هاي کارآفرینی، مبانی، طرح محوریت مباحثی همچون مهارت
وکارکشـاورزي  کسـب وکـار کشـاورزي،  کسـب و راه انـدازي 

هاي کارورزي)، دانشجویان کشاورزي و دورهالکترونیکی براي
هـا و  لـی و حمایـت از روش  هـاي عم توجه بیشتر بـه آمـوزش  

هاي خالقانه دانشجویان، تقویت فرهنگ کار گروهی و فعالیت
هـاي تـدریس اکتشـافی و حـل     استفاده هر چه بیشتر از روش

هـاي کـارآفرینی   ش قابلیـت رهاي بـر پـرو  مسئله نقش سازنده
دانشجویان کشاورزي خواهد داشت. همچنین با توجه به آنکـه  
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41.....................................................................................................................1395/ پاییز و زمستان 6وم/ شماره راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال س

صــورت هی دانشــگاهی غالبــاً بــهــاي کــارآفرینبرگــزاري دوره
هـاي  ها با محتواي رشتهعمومی برگزار میشد، محتواي دوره

تخصصی دانشجویان و دنیاي شغلی و میـدانی آنـان سـنخیت    
هاي ها، در زمینه تقویت قابلیتالزم را نداشت. لذا برونداد دوره

کارآفرینی مطلوب نبود. نکتـه بعـدي مربـوط بـه عـدم وجـود       

هـاي  تخصص کارآفرینی در برگـزاري دوره مدرسان مجرب با 
تـر و  کارآفرینی دانشگاهی بود. لذا استفاده از مدرسـان مجـرب  

هاي تخصصـی  هاي کارآفرینی به تفکیک حیطهبرگزاري دوره
اي در سـازنده تواند نقش هاي تحصیلی دانشجویان میو رشته

ــت  ــود قابلی ــد.   بهب ــا نمای ــجویان ایف ــارآفرینی دانش ــاي ک ه
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Abstract
Nowadays, facing toward the entrepreneurial Universities and optimal performance in

entrepreneurial higher education system is the main strategy in agricultural higher education
system. In this regard, the main of this study was to analyze the effectiveness of agricultural
higher education system on improvement of entrepreneurial capabilities among agricultural
students (M.Sc. and PhD levels). By using of stratified random sampling method, among
graduate students of agriculture in University of Mohaghegh Ardabili (N=995), sample size of
288 was determined. The research instrument consisting of standardized test "to measure
personality traits of entrepreneurship in Iran" with standardized international test of
entrepreneurship center of Durham University in England and five variables of the effectiveness
of entrepreneurial higher education system. The results showed that the majority of respondents,
in terms of achievement motivation and internal control were "relatively high" level; but in
terms of independence, risk taking and creativity were at "relatively low" and "low" levels,
respectively. Other findings suggest that only there was significant difference between two
abilities of independence and risk taking, among M.Sc. and PhD students. Also, the upper GPA
among respondents has increased their achievement motivation; but the increase in GPA, has
not made a significant impact on entrepreneurial capabilities. According to regression analysis,
totally, three variables of content and curriculum (Beta= 0.392), management and infrastructure
factors (Beta= 0.304) and methods of teaching and training (Beta= 0.229) explained 60.2
percent of factors affecting on improvement of entrepreneurial capabilities among respondents.
Therefore, the priority of educational planning to enhance the independence, risk taking and
creativity of students in the three effective variables will be effective in improving the
effectiveness of the agricultural education system.

Keywords: Agricultural students, Entrepreneurial higher education system, Entrepreneurial
capabilities, Effectiveness, University of Mohaghegh Ardabili
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