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مقدمه
اشتغالزايي در دههي گذشته به يکي از مهمترين مفاهيم
سياستهاي بازار کار کشورها تبديل شده است؛ بهطوريکه
ايده اشتغالزايي يکي از چهار ستون استراتژي اشتغال اروپا را
تشکيل داده است ( .)12اشتغالزايي مجموعهاي از
دستاوردهايي است که باعث افزايش تعداد دانشآموختگان
هدفمند ميشود و احتمال پيدا کردن فرصتهاي شغلي و
موفقيت آنها در مشاغل منتخب خود را تضمين ميکند که
در نهايت به نفع نيروي کار ،جامعه ،اقتصاد و خود
دانشآموختگان و خانوادهها خواهد بود ( .)01اشتغالپذيري
دانشآموختگان بهعنوان شاخص کليدي عملکرد دانشگاه يا
برنامههاي اجرايي آنها بهحساب ميآيد .افزايش تعداد
دانشجويان و همچنين افزايش رشد دانشگاههاي جديد و
گسترش مدارک تحصيلي ،شرايط را براي تغيير بازار و
اشتغالپذيري ايجاد کرده و باعث شده که مسئله
اشتغالپذيري براي دانشگاهها ،دانشجويان و نياز والدين آنها
و کارفرمايان موضوعي مهم تلقي ميشود (.)10
بحران بيکاري در کشور ما با شرايط حادي مواجه است؛
بهطوريکه طبق پيشبينيها ،يکي از چالشهاي اصلي
توسعهي اقتصادي-اجتماعي کشور ما در برنامه چهارم و
برنامههاي بعدي تا افق  ،1011وجود 11ميليون نفر بيکار در
جامعه خواهد بود ( .)13طبق آمار مرکزي ايران نرخ بيکاري
کشور در سال  ،1135برابر با  11/2درصد بوده و در حال

حاضر طبق آخرين آمار نرخ بيکاري به  12/2درصد رسيده و
به ميزان يک درصد افزايش يافته است که حاکي از ميزان
باالي بيکاري در کشور است ( .)13همچنين طبق آمار
ارائهشده اخير 101 ،هزار دانشآموختهي کشاورزي وجود
داشته که بهترتيب  11 ،21و  01درصد از آنها در پستهاي
مربوط به بخش دولتي ،شرکتهاي خصوصي و حرفههاي
غيرمرتبط ،مشغول بهکار هستند .درحالي که  21درصد در
زمان بررسي هنوز بهدنبال شغل بودهاند ( .)21بر طبق
مطالعات سازمان همياري اشتغال دانشآموختگان
جهاددانشگاهي ،نرخ بيکاري در بين دانشآموختگان
دانشگاهي  15/6درصد و در کل جامعه  11/1درصد است؛ لذا
مهمترين سؤالي که وجود دارد ،اين است که چرا
دانشآموختگان دانشگاهي متناسب با نيازهاي بازار کار
آموزش داده نميشوند و براي اينکه دانشآموختگان قادر
باشند وارد بازار کار شوند ،چه قابليتها و ظرفيتهايي براي
اشتغال نياز دارند؟
واکاوي کسبوکارها و اشتغالپذيري دانشآموختگان
برخي رشتهها شکاف بين دانش کسبشده و ظرفيتهاي
موردنياز بازارکار را نشان ميدهد .در واقع بين برنامهي درسي
دانشگاهي و نيازهاي بازارکار تفاوتهايي وجود دارد ،بنابراين
دانشآموختگان براي مشاغل آينده بهطور مناسبي تربيت
نميشوند و در پيدا کردن شغل با مشکل مواجه ميشوند
( .)13مطالعات مختلف نشان داده است که بين بخش صنعت
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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر ،واکاوی قابلیت اشتغال دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در
تمایل به راهاندازی کسبوکارهای فردی پس از دانشآموختگی است .این پژوهش در سال  1911انجام شده و در قالب یک
تحلیل آمیخته ،ترکیبی از روشهای کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفت .جامعه موردمطالعه در بخش کمی مطالعه ،تمامی
دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ( 1781نفر) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده ،یک
نمونهی تصادفی  963نفره انتخاب شد .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه بود که روایی صوری و پایایی آن بهترتیب توسط
اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و با یک مطالعهی راهنما در نمونهای  93نفره از کل دانشجویان خارج از
نمونه اصلی ،تأیید شد .در بخش کیفی پژوهش نیز با استفاده از روش مطالعه موردی و تکنیک نمونهگیری هدفمند ،مصاحبههای
عمیق با اعضای شورای بهبود مهارتآموزی و ارتقای توان اشتغالپذیری دانشجویان دانشگاه شیراز ( 12نفر) انجام شد .طبق
یافته های بخش کمی ،نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که متغیرهای معدل کل ،شرکت در کارگاههای مهارتی ،تجربه
دروس کارآفرینی ،تجربهی شرکت در استارتاپها ،نگرش به کارآموزی مطلوب ،مهارتهای توسعهی فردی و کسبوکار و
گرایش کارآفرینانه از عوامل تأثیرگذار بر تمایل دانشجویان نسبت به راهاندازی کسبوکار بودند .در نهایت ،بر اساس یافتههای
بخش کیفی ،راهکارهای ارتقای قابلیت اشتغال دانشجویان در دانشگاه در قالب چهار مجموعه استراتژیهای آموزشی ،اجرایی،
حمایتی و انگیزشی ارائه شده است.
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و آموزش دانشگاهي و انطباق اين آموزشها با نيازهاي جامعه
و تقاضاي اجتماعي در کشور فاصله وجود دارد .مهمترين
مسائلي که مشاغل با آن درگير بودهاند ،هزينه بسيار باالي
آموزشي دانشآموختگان جديد (حدود 16ماه) ،صرف زمان باال
براي آموزش ،طوالني شدن انجام پروژهها بهدليل عدم توان
تخصصي و مهارتي کارکنان ،افزايش ضايعات ،واردشدن
صدمه به دستگاهها بهدليل عدم آموزش و مهارت در کار با
دستگاهها است .در واقع بهعلت غيرکاربرديبودن آموزشهاي
دانشگاهي ،خيلي از دانشآموختگان از عهده تخصصهاي
آموختهي خود برنميآيند و ارگانها ،شرکتهاي صنعتي و ...
مجبورند هزينه زيادي را صرف آموزش دوباره کنند (.)6
افزايش شمار دانشآموختگان ،کاهش سريع ظرفيت بازارکار
براي استخدام دانشآموختگان نظام آموزش عالي و
به تبع آن کاهش فرصتهاي استخدامي و همچنين افزايش
ضرورت پاسخگويي نظام آموزش عالي در محيط رقابتي ،سه
دليل عمدهي ضرورت ايجاد دگرگوني در محتواي
آموزشهاي دانشگاهي و مطرح شدن آموزشهاي کارآفريني
است (.)21
جذب دانشآموختگان در مراکز عالي بستگي به تواناييها
و ويژگيهايي دارد که در طول تحصيل بايد آن را بدست
آورند ( .)11يکـي از رهيافتهـاي نظامهاي کيفيت را ميتوان
رهيافت قابليت اشتغال دانست .هدف اساسي در رهيافـت
قابليت اشتغال ،تربيـت دانشجوياني است که جداي از
فشارهاي بازار کار و سازمانها ،افرادي توانمند باشند،
بهنحويکه در زمان دانشآموختگي سرشار از اين احساس و
باور باشند که توانايي کار در بازار را داشته و ميتوانند در هر
سازمان يا مکاني از تخصص و رشته خود به بهترين صورت
بهره ببرند ( .)23دستيابي دانشآموختگان براي مشاغل خاص
نيازمند مهارتهاي دانشگاهي اسـت ( .)16به اعتقاد هاروي
( ،)13اشتغال افراد نبايد بهعنوان ميزان قابليت اشتغال آنها
در نظـر گرفته شود .در واقع ،بحث اصلي اين است که کيفيت
قابليت اشتغال در يک مؤسسه بايد بهواسـطه کميت و
کيفيـت فرصتهايي محاسبه شود که بهمنظور توسعهي توان
اشتغالپذيري و مهارتآموزي و نهايتاً گرايش کارآفرينانه
دانشجويان از طرف مؤسسات آموزش عالي به آنها ارائه
ميشود .بدينترتيب ،نظام آموزش عالي با درگيرکردن
دانشجويان خود در محيطهاي کار واقعي و بهبود گرايش
کارآفرينانه آنها ميتواند به شکل مؤثري قابليـت اشـتغال را
در دانشـجويان ايجـاد و ميـزان آن را انـدازهگيـري نمايد
(.)12
اشتغالپذيري 1يا قابليت اشتغال ،مجموعهاي از
دستاوردهايي است که احتمال يافتن فرصتهاي شغلي و
موفقيت در مشاغل منتخب را افزايش ميدهد و اين در نهايت
به نفع نيرويکار ،جامعه ،اقتصاد و دانشآموختگان خواهد بود
( .)01افراد شاغل داراي مهارتها و شايستگيهايي هستند که
منجر به رقابت و امنيت شغلي در استخدام براي هر شغلي
ميشود ( .)13عالوه بر مهارتها ،قابليتاشتغال شامل
ويژگيها و تجربههاي مختلفي است که از طريق يادگيري به
دست ميآيد ( .)11بهطور کلي دانشگاهها بهدنبال مهارتها و

ويژگيهايي هستند که دانشآموختگان به آن نياز دارند تا
بتوانند عالوه بر استخدام ،توانايي مقابله با تغييرات را داشته
باشند ( .)3در تعريفي ديگر ،اشتغالپذيري عبارتست از توانايي
دانشآموختگان براي بدست آوردن شغلي رضايتبخش در
حوزه تخصصي که در آن به تحصيل پرداختهاند (.)13
اشتغالپذيري در تعبير پول و سول ( ،)16بهمعناي داشتن
مجموعهايي از مهارتها ،دانش ،درک و ويژگيهاي فردي
است که احتمال انتخاب و کسب مشاغلي که فرد در آنها
ميتواند راضي و موفق باشد را افزايش ميدهد .بر اساس
اينکه کدام يک از تعاريف ارائهشده از اشتغالپذيري ،مدنظر
قرار گيرد ،شاخصها ،معيارها و نحوهي سنجش آن متفاوت
خواهد بود .در اين راستا مدلهايي براي تبيين اشتغالپذيري و
ابعاد آن ارائه شده است .در مدل پيشنهادي نايت و يورک
( ،)23قابليت اشتغال داراي چهار مؤلفه شامل «درک»،
«مهارت»« ،باورهاي کارآمدي» و «فراشناخت» است؛
همچنين الگوي ديگر در قالب مدل آموزش شغلي شامل
«مهارتهاي تصميمگيري»« ،آگاهي از فرصتهاي کاري»،
«يادگيري انتقالي» (جستجوي شغل و مهارتهاي معرفي
خود) و «خودآگاهي» است ( .)02الگوي ارائهشده توسط پول و
سول ( ،)16در زمينه اشتغالپذيري ،با توجه به سادگي و
تطابق آن براي محيطهاي آموزش دانشگاهي ،مبناي بسياري
از پژوهشها در اندازهگيري اشتغالپذيري قرار گرفته است.
اين مدل داراي پنج بعد ،شامل «دانش و مهارت و درک
مربوط به رشته تحصيلي»« ،مهارتهاي عمومي»« ،تجربهي
کار»« ،هوش هيجاني»« ،زندگي» و «يادگيري توسعهي
شغلي» است .هيليج و پوالرد ( ،)21معتقدند که اشتغالپذيري
در برگيرنده چهار مؤلفه اصلي است که عبارتند از -1
داراييهاي اشتغالپذيري فرد که شامل دانش ،مهارتها و
نگرشهاست -2 ،مهارتهاي مديريت حرفه ،شامل
مهارتهاي جستجوي شغل -1 ،ارائه خود و توانايي ابراز
وجود؛ براي مثال نوشتن رزومه ،تجارب کاري و تکنيکهاي
مصاحبه و  -0شرايط فردي براي مثال مسئوليتهاي
خانوادگي و فاکتورهاي بيروني از قبيل سطح کنوني
فرصتهاي شغلي در بازار کار .از نظر جکسون ( )26نيز
مهارتهاي مهم اشتغالپذيري عبارتند از :کارکردن به طور
مؤثر و کارآمد ،برقراري ارتباطات مؤثر ،خودآگاهي ،تفکر
انتقادي ،تجزيهوتحليل دادهها و استفاده از تکنولوژي ،حل
مسئله ،توسعه و ابتکار عمل ،خودمديريتي ،مسئوليتپذيري
اجتماعي و پاسخگويي ،توسعهي حرفهگرايي.
انجمن سرمايهگذاري در آموزش عالي اسکاتلند در
پژوهشهاي وسيعي که در مقولهي قابليت اشتغال و
جنبـههـاي آن انجام داده است ،مجموعه اجزاي
تشکيلدهنده قابليتاشتغال را در قالب سه دسته مهارتهاي
آکادميک ،مهارتهاي توسعه فردي و مهارتهاي کسبوکار
معرفي نموده است؛ هـر يـک از مهارتهـا شـامل
مجموعهاي از تواناييهاست ( :)2مهارتهاي آکادميک شـامل
دانـش تخصصـي در يـک حـوزه مشـخص ،توانـايي
بکارگيري دانش ،تفکر منطقي ،تجزيه و تحليل نقادانه ،حل
مسئله ،ارتباطات نوشتاري و گفتاري ،توانايي استفاده از
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دادههاي عددي ،سواد رايانه و مهارتهاي پژوهشي است؛
مهارتهاي توسعه فردي شامل داشتن اعتمادبهنفس ،توانايي
انجام دادن تمـام و کمال يک وظيفه ،توانايي استقالل عمل
يا خوداتکايي ،توانايي شناخت قوتها و ضعفهاي خود،
داشتن خالقيت ،داشتن استقالل ،آشنايي با دانش موضوعات
روز دنيا ،اشتياق به يادگيري پيوسته ،توانايي واکنش به محيط،
اعتمادپذيري و داشتن صداقت و امينبودن درباره خود و
ديگران است؛ و مهارتهاي کسبوکار نيز شامل مهارتهاي
کارآفريني ،توانايي اولويتبنـدي وظـايف ،مديريت زمان،
مهارتهاي ميانفردي ،مهارتهاي ارائه ،مهارتهاي کار
تيمي ،مهارتهـاي رهبـري ،انعطافپذيري ،نوآوري ،استقالل
و پذيرش خطر است.
مفهوم ديگري که بهدنبال قابليت اشتغال و به موازات آن
بايد در دانشگاهها مورد توجه قرار گيرد ،گرايش کارآفرينانه
است .بدين منظور که دانش ،درک ،تواناييها ،شايستگيها و
مهارتهاي اکتسابي در دوران تحصيل بايد بهگونهاي باشد که
منجر به ايجاد تقويت گرايش و تمايل کارآفرينانه در آنها
گردد .گـــرايش کارآفرينانـــه شـــامل نـــوآوري،1
پيشـــگامي ،2ريســـکپـــذيري ،1رقابت تهاجمي 0و
اسـتقالل 5اسـت ( .)3،11نقش ويژگيها و مهارتهاي
کارآفرينانه در تحقيقات قابليت اشتغال کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .بل ( ،)1بيان ميکند که قابليت اشتغال و
مهارتها و ويژگيهاي کارآفرينانه مکمل هم هستند؛ زيرا در
حالحاضر محور اصلي اشتغال براي اکثريت دانشآموختگان
دانشگاهي ،بخش خوداشتغالي و کارآفريني است و بدون
تسلط به ويژگيها و مهارتهاي کارآفرينانه امکان موفقيت در
رابطه با اشتغال دانشآموختگان دانشگاهي در اين بخش
خيلي کم خواهد بود ( .)11،23،15از آنجا که تصميمگيري
براي کارآفريني يک تصميم داوطلبانه و آگاهانه محسوب
ميشود ( ،)16،11گرايش کارآفرينانه ،پيشدرآمد و فاکتور
مؤثري بر کسب مهارتهاي کارآفرينانه جهت اقدام به
راهاندازي کسبوکار يا تصميمگيري براي کارآفرينبودن و
خلق يک کار جديد ،تلقي ميشود ( ،)01بنابراين ،تمرکز و
توجه خاص نسبت به گرايش کارآفرينانه در دانشجويان بايد
بهعنوان مکمل مجموعه مهارتهاي ذکرشده در رهيافت
اشتغالپذيري لحاظ گردد.
حسينينيا و همکاران ( ،)22در مطالعهي خود به اين نتيجه
رسيدند که گرايشهاي کارآفرينانه از جمله نوآوري،
ريسکپذيري ،پيشگامي ،رقابت تهاجمي و استقالل فرد در
بروز رفتارهاي شبکه محور و کسب اطالعات ،توانايي فرصت
و منابع کليدي تأثير دارد .زهيري و همکاران ( ،)00در
پژوهشي نشان دادند که گرايش کارآفرينانه بر عملکرد مؤثر
بوده و از ميان مؤلفههاي آن ،پيشگامي ،رقابتپذيري و

ريسکپذيري بر عملکرد تأثيرگذار ميباشند و استقاللطلبي
تأثيري بر عملکرد ندارد .از طرفي ،نوآوري و قابليتهاي
بازاريابي نيز بر عملکرد مؤثرند .ژاي و همکاران ( ،)05در
پژوهشي در مورد کسبوکارهاي کوچک و متوسط در چين،
دريافتند که گرايش کارآفرينانه تأثير مستقيم ،مثبت و
معنيداري بر عملکرد نوآوري کسبوکارهاي مذکور دارد.
در جمعبندي مرور پيشينه نگاشتههاي مرتبط با موضوع،
بايد بياننمود که در راستاي کمک به ايجاد تمايل و عزم
دانشجويان و دانشآموختگان در راهاندازي و توسعه
کسبوکارهاي فردي پس از تحصيل ،مجموعهاي از عوامل
حائز اهميت و توجه هستند .يکي از فاکتورهاي مهم،
قابليتاشتغال است که دانشجويان را به ترکيبي از مهارتهاي
متنوع مجهز مينمايد .ازسويديگر ،اين مهارتها بايد چنان
هدفمند ،باکيفيت و کاربردي باشند که گرايش کارآفرينانه در
مخاطبين را ،ايجاد و تقويت نمايند .بهعبارت ديگر،
مهارتهاي مذکور براي افزايش قابليتاشتغال در صورتي
سودمند خواهند بود که جرأت ريسککردن ،تمايل به
نوآوريهاي خالقانه ،پيشگامي در عرصه کسبوکار و رقابت
تهاجمي همراه با استقالل و خوداتکايي را در دانشجو ايجاد
نمايد .عالوه بر سازههاي قابليتاشتغال و گرايش کارآفرينانه،
برخي عوامل ديگر مانند معدل ،تجربهي گذراندن دروس
کارآفريني و دورهي کارآموزي ،شرکت در انواع کارگاههاي
مهارتي و استارتاپهاي کارآفريني نيز ميتوانند بر تمايل
دانشجويان در برانگيخته شدن براي راهاندازي کسبوکار
فردي خود پس از اتمام تحصيل مؤثر باشند .بر اين اساس
چارچوب نظري پژوهش (نگاره  )1شکل گرفت.
ايجاد کسبوکار و اشتغالپذيري دانشآموختگان ،بهعنوان
شاخص کليدي عملکرد دانشگاه يا برنامههاي اجرايي آن
محسوب ميشود .افزايش تعداد دانشجويان و همينطور رشد
دانشگاههاي جديد و متنوع با انواع مدرک تحصيلي ،شرايط را
براي تغيير بازار اشتغالپذيري ايجاد کرده و باعث شده که
موضوع قابليتاشتغال براي افراد موضوعي مهم تلقي شود
( .)3بنابراين ،هدف کلي پژوهش حاضر ،واکاوي قابليتاشتغال
دانشجويان رشتههاي مختلف تحصيلي دانشکده کشاورزي
دانشگاه شيراز در ايجاد تمايل به راهاندازي کسبوکارهاي
فردي پس از دانشآموختگي است .هدفهاي اختصاصي
پژوهش عبارتند از:
 شناخت سازههاي مؤثر بر تمايل دانشجويان کشاورزينسبت به راهاندازي کسبوکار پس از دانشآموختگي
 ارائه راهکارهاي کاربردي براي بهبود گرايش کارآفرينانه وقابليت اشتغال دانشجويان کشاورزي در راستاي توسعه
کسبوکارهاي فردي
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شکل  -1چارچوب مفهومي پژوهش

Figure 1. Conceptual Framework of the study

پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش آميخته (ترکيبي
از روش کيفي و کمي) انجام شد .بخش کمي مطالعه با
بهرهگيري از فن پيمايش در قالب يک مطالعه توصيفي انجام
گرفت .بهمنظور جمعآوري دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده
گرديد .روايي صوري پرسشنامه طبق نظر اساتيد بخش ترويج
و آموزش کشاورزي دانشگاه شيراز و پايايي آن با انجام
مطالعه راهنما از يک نمونه  11نفري دانشجويان دانشگاه
شيراز و خارج از نمونه اصلي مورد سنجش و تأييد قرار گرفت.
ضرايب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش بين  1/16تا 1/31
بدست آمد .جامعه مورد مطالعه در بخش کمي مطالعه ،تمام
دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز بودند که با
استفاده از روش نمونهگيري تصادفي طبقهبنديشده ،نمونهاي
معرف از کليه بخشهاي دانشکده انتخاب و مورد مصاحبه

165

که:

n = (1310)(112/5) / (1311)(1/25) + (112/5) = 161/12

B = D2 /0 = (1)2 / 0 = 1/25

تعداد کل دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز = N
حجم نمونه = n
واريانس نمونه (بر اساس نتايج پايلوت) = δ2
ميزان خطاي احتمالي = B

] [ Downloaded from jea.sanru.ac.ir on 2023-01-09

روش پژوهش

قرار گرفتند .جامعه آماري معادل  1310دانشجوي دانشکده
کشاورزي در تمام بخشهاي آموزشي و مقاطع تحصيلي تا
زمان انجام پژوهش (سال  )1133بودند .نمونه تصادفي 165
نفره در مرحله اول نمونهگيري طبق فرمول ( )12محاسبه شد
و سپس سعي شد که از هر بخش دانشکده ،نمونهاي تصادفي
انتخاب گردد (جدول .)1
2
2
n = N δ / (N-1) D + δ

جدول  -1نمونه کل مورد مطالعه به تفکيک بخشهاي مختلف آموزشي دانشکده
بخش آموزشي

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

اقتصاد کشاورزي
ترويج و آموزش کشاورزي
توليد و ژنتيک گياهي
علوم باغباني
علوم دامي
علوم خاک
علوم و صنايع غذايي
گياهپزشکي
مهندسي آب
مهندسي بيوسيستم
مهندسي منابع طبيعي و محيطزيست
جمع کل

Table 1. Total studied cases of different educational departments of the school
درصد تجمعي
درصدفراواني
فراواني
3/2
3/2
11
13/1
3/3
16
26/6
3/5
11
15/1
3/3
12
01/3
3/5
11
52/1
3/5
11
60/1
11/3
01
15/1
11
01
31/1
3/2
11
31/5
3/2
11
111
3/5
11
111
165
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در بخش کيفي با استفاده از روش مطالعه موردي،
مصاحبههايي عميق با اساتيد صاحبنظر و درگير در
فعاليتهاي کارآفريني دانشگاه شيراز انجام شد .در اين بخش،
با بکارگيري از تکنيک نمونهگيري هدفمند و غيراحتمالي،
مصاحبههاي عميق با اعضاي شوراي بهبود مهارتآموزي و
ارتقاي توان اشتغالپذيري دانشجويان دانشگاه شيراز ( 12نفر)
انجام گرفت .اعضاي اين شورا متشکل از نمايندگاني از تمامي

دانشکدههاي دانشگاه هستند که در حوزه مهارتآموزي و
کارآفريني داراي سوابق علمي و اجرايي هستند .يافتههاي
بخش کيفي با شيوههاي توسعه طبقات ،نمودار سلسلهمراتبي
مفاهيم و شمارش از جمله روشهاي تجزيهوتحليل اطالعات
مورد بررسي قرار گرفت .تعاريف مفهومي و کارکردي
متغيرهاي مدل نظري (نگاره  )1در جدول  2بيان شده است.

جدول  -2تعاريف مفهومي و کارکردي متغيرهاي پژوهش

] [ Downloaded from jea.sanru.ac.ir on 2023-01-09

در بخش کمي از نرمافزارهاي  SPSSو  AMOSاستفاده
شد .در تجزيه و تحليل دادههاي اين بخش ،با بکارگيري مدل
معادالت ساختاري به واکاوي عوامل مؤثر بر تمايل
دانشجويان به راهاندازي کسبوکار پس از دانشآموختگي
بهعنوان اصليترين هدف مطالعه پرداخته شد .الزم به ذکر
است که متغيرهاي موجود در مدل مفهومي پژوهش با جمع

جبري گويههاي هر متغير (جدول  )2سنجيده شده و بهعنوان
يک متغير نهايي وارد مدل شدهاند تا اثرات مستقيم و
غيرمستقيم هر يک بر متغير وابسته پژوهش ،تحليل گردد .در
اين راستا شرايط الزم براي پرازش داده-مدل شامل موارد زير
است :نسبت کاياسکوئر ( )Chi-squareبه درجه آزادي ()df

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

Table 2. Conceptual and operational definitions of research variables
تعريف
تعداد گويه
متغير
گذراندن يا عدم اخذ واحدهاي اختياري مرتبط با کارآفريني ،مديريت کسبوکار ،رويداد
کارآفريني در کشاورزي و  ...است .عالوه بر اين رضايت پاسخگو از تجربه اخذ اين دروس و
5
تجربه دروس کارآفريني
کيفيت و کاربردي بودن دروس مرتبط با کارآفريني نيز مورد سنجش قرار گرفت.
ديدگاه پاسخگويان نسبت به درس دو واحدي کارآموزي است که دانشجويان در دورهي
کارشناسي آن را ميگذرانند .تجربهي گذراندن اين درس ،کيفيت دوره و همچنين ميزان
سودمندي و کاربردي بودن دوره ،مزاياي گذراندن کارآموزي براي دانشجويان و همچنين
چگونگي اجراي بهتر اين دوره در قالب اين متغير موردسنجش قرار گرفت .تعدادي از
11
نگرش به دوره کارآموزي (فعلي و مطلوب)
پرسشها ،ديدگاه دانشجو نسبت به شيوهي فعلي دورهي کارآموزي را موردپرسش قرار ميداد
و بخش دوم پرسشها به چگونگي برگزاري اين دوره بهگونهاي مطلوب ،کاربرديتر،
مثمرثمر و عملياتي ميپرداخت.
ميزان شرکت پاسخگو در انواع دورهها و کارگاههاي آموزشي مهارتآموزي است که از طريق
3
انجمنهاي علمي دانشجويي ،هستهي کارآفريني دانشکده ،مرکز نوآوري و کارآفريني
شرکت در کارگاههاي مهارتي
دانشگاه و ساير مؤسسات آزاد برگزار شده است.
حضور پاسخگو در انواع استارتاپهاي برگزارشده در دانشگاه و يا خارج از دانشگاه است (هم
بهصورت شرکتکننده و هم به صورت مشارکت فعال در ايدهپردازي و رقابت تيمي) .تجربه
11
تجربه شرکت در استارتاپ
شرکت در چنين رويدادهاي کارآفريني ،کيفيت برگزاري و سودمندي و فوايدي که شرکت در
اين رويدادها براي دانشجو داشته است.
مجموعه تواناييها ،شايستگيها و مهارتهاي موردنياز دانشجويان و دانشآموختگان است
که آنان را براي اشتغال در کسبوکار آينده آنها مجهز ميکند .به اعتقاد پول و سول (،)16
قابليتاشتغال به مهارتها ،دانش ،درک و ويژگيهاي فردي که احتمال انتخاب و کسب
مشاغلي که فرد در آنها ميتواند راضي و موفق باشد ،اشاره دارد .اين متغير داراي سه
23
قابليت اشتغال
زيرمجموعه کلي مهارتهاي آکادميک (دانش تخصصي ،تفکر منطقي ،حل مسئله و ،)...
مهارتهاي توسعه فردي (خودکارآمدي ،تعهدپذيري ،خالقيت ،انتقادپذيري و  )...و
مهارتهاي کسبوکار (مهارتهاي کارآفريني ،مهارتهاي مديريتي و رهبري ،روحيه کار
تيمي و  )....است.
گرايش کارآفرينانه بهعنوان يک جهتگيري استراتژيک تلقي شده که روشها ،شيوهها و
سبکهاي تصميم گيري را در برميگيرد .گرايش کارآفرينانه يک ساختار با ارزش براي درک
اين موضوع است که کسبوکارها چگونه و چرا قادرند بهطور مرتب و در طول زمان از طريق
راههاي جديد رشد و توسعه يابند ( .)11اين متغير براي دانشجويان بدينصورت تعريف
ميشود که مهارتهاي اکتسابي آنان در حين تحصيل در دانشگاه تاچهحد در راستاي ايجاد
تمايالت کارآفرينانه در آنان خواهد شد .طبق پيشينهنگاشتهها ،گرايش کارآفرينانه از پنج بعد
11
گرايش کارآفرينانه
( )11،11نوآوري (تمايل دانشجو نسبت به حمايت از ايدههاي جديد ،خالقانه) ،پيشگامي
(توانايي دانشجو در پيشبيني تغييرات و فرصتهاي آتي براي توليد و توسعه محصوالت
جديد يا بهبود محصوالت فعلي و تشخيص روند بازارهاي آتي) ،ريسکپذيري (جرأت فراگير
در اقدام به انجام فعاليتهايي که تاکنون کسي انجام نداده يا پيامدهاي شفافي ندارد)،
استقالل (پيادهسازي ايدهها و اقدامات جديد با اتکاي به خود و بدون وابستگي) و رقابت
تهاجمي (نگرش چالشي به رقبايي که تالش ميکنند تا جايگاهشان را بهبود ببخشند يا به
بازارهاي جديد ورود کنند) تشکيل شده است.
ميزان آمادگي ،عالقه و نيت پاسخگو براي اقدام به ايجاد و توسعه يک فعاليت تجاري در
آينده (پس از دانشآموختگي) است .به بيان ديگر ،دانشجو تا چه اندازه آمادگي و عزم اين را
3
تمايل به راهاندازي کسبوکار
دارد که پس از اتمام تحصيالت دانشگاهي ،بهطور مستقل وارد يک شغل خصوصي شده و با
تکيه بر تخصص و مهارتهاي خود و شبکه اطرافش به درآمدزايي مبادرت ورزد.
تمامي متغيرها در قالب مجموعه سؤاالتي با طيف پنج گزينهاي ليکرت در پرسشنامه سنجيده شدند.
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بايد کمتر از  5باشد؛ مقدار  CFIو  NFIبايد بيشتر از 1/35
باشد؛ مقدار  RMSEAبايد کمتر از  1/16باشد (.)15،10
نتایج و بحث
بهمنظور ارائه تصويري از دانشجويان مورد مطالعه بهعنوان
پاسخگويان پژوهش ،ابتدا توصيفي از وضعيت فردي و
تحصيلي آنها ارائه ميشود .هر دو گروه دانشجويان دختر و
پسر در نمونه موردمطالعه مورد پرسش و بررسي قرار گرفتند؛
بيشترين درصد فراواني مربوط به دانشجويان دختر بوده
است؛ بهطوريکه  205نفر از افراد مورد مطالعه را دختران
دانشجو و  121نفر باقيمانده را پسران تشکيل دادند .همچنين،
تالش شد که دانشجويان بخشهاي مختلف آموزشي و از
مقاطع تحصيلي سهگانه در نمونه مورد مصاحبه قرار گيرند.
نتايج حاصل از بررسي توزيع فراواني مقطع تحصيلي
دانشجويان نشان داد که  51/0درصد ( 130نفر) از دانشجويان
مورد مطالعه در مقطع کارشناسي 10 ،درصد ( 120نفر) از
دانشجويان در مقطع کارشناسيارشد و  15/6درصد ( 51نفر)
از آنان در مقطع دکتري در حال تحصيل هستند .در راستاي
پرداختن به هدف اصلي پژوهش که شناسايي سازههاي مؤثر
بر تمايل دانشجويان به راهاندازي کسبوکار پس از
دانشآموختگي بود ،نتايج تحليل مسير در ادامه آورده شده
است.
نتايج تحليل مسير مدل علي سازههاي مؤثر بر تمايل به
راهاندازي کسبوکار در نگاره  2ارائه شده است .در اين
تحليل ،اثرات مجموعهاي از متغيرها بر يکديگر با استفاده از
نرمافزار  AMOSمحاسبه و ضرايب استاندارد مسير بهدست

تفکیک اثرات علی متغیرها بر مهاارت هاای آکادمیاک،
توسعه فردی و کسبوکار دانشجویان

اثرات علي متغيرها بر مهارتهاي آکادميک دانشجويان در
جدول  1و نگاره  2نشان ميدهد که معدل کل بر مهارتهاي
آکادميک دانشجويان ،اثر مستقيم ،مثبت و معنيدار دارد
( .)Р=1/1111, β=1/21بهطوريکه دانشجوياني که از معدل
باالتري برخوردارند ،داراي مهارت آکادميک بيشتري نيز
خواهند شد .از اين يافته ميتوان چنين نتيجه گرفت که
دروس تدوينشده در برنامهي درسي دانشجويان ،عمدتاً در
راستاي تقويت مهارتهاي آکادميک و تئوريک مؤثر بوده و
تقويت ساير انواع مهارتها مانند توسعهي فردي و مديريت
کسبوکار کمتر در چارچوب آموزشهاي رسمي دانشگاهي
پرداخته ميشود؛ لذا دانشجوياني که معدل باالتري داشتند ،از
بين مهارتهاي سهگانه ،مهارت آکادميک در سطح باالتري
بوده است .متغير نگرش به کارآموزي مطلوب نيز ،اثر مستقيم،
مثبت ،معنيدار و متوسطي بر مهارتهاي آکادميک
دانشجويان داشته است ( .)Р=1/1111 ،β=1/21برطبق نتايج،
متغير حضور و مشارکت در استارتاپها داراي تأثير مستقيم،
مثبت ،معنيدار و متوسطي بر مهارتهاي آکادميک
دانشجويان ميباشد (.)Р=1/111 ،β=1/15

جدول  -1اثرات مستقيم و کل متغيرهاي پژوهش بر متغير مهارتهاي آکادميک
متغيرها
معدل کل
نگرش به کارآموزي مطلوب
نگرش به کارآموزي فعلي
تجربهي شرکت در استارتاپها
تجربهي دروس کارآفريني
شرکت در انواع کارگاههاي مهارتآموزي

Table 3. Total and direct effects of research variables on academic skills
سطح معنيداري
اثرات مستقيم استانداردشده
اثرات کل استانداردشده
1/1111
1/213
1/213
1/1111
1/215
1/215
1/031
1/110
1/110
1/111
1/151
1/151
1/112
1/113
1/113
1/121
1/115
1/115

مأخذ :يافتههاي پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

اثرات علي متغيرها بر مهارتهاي توسعه فردي دانشجويان
در جدول  0و نگاره  2نشان ميدهد که معدل کل بر
مهارتهاي توسعه فردي دانشجويان ،اثر مستقيم ،مثبت و
معنيدار دارد ()Р=1/1111, β=1/20؛ بهطوريکه،
دانشجوياني که از معدل باالتري برخوردارند ،مهارت توسعه
فردي بيشتري نيز دارند .متغير نگرش به کارآموزي مطلوب
نيز داراي اثر مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر
مهارتهاي توسعه فردي دانشجويان است (،β=1/21
 .)Р=1/1111همچنين ،متغير حضور و مشارکت در
استارتاپها نيز داراي تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و
متوسطي بر مهارتهاي توسعه فردي دانشجويان دارد

( .)Р=1/1111 ،β=1/13بهعبارتي ميتوان گفت که
دانشجوياني که بيشتر در استارتاپها مشارکت داشتهاند ،از
مهارت توسعه فردي بيشتري نيز برخوردار ميباشند .بر اساس
نتايج ،متغير تجربهگذراندن دروس کارآفريني در کشاورزي نيز
داراي اثر مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر مهارتهاي
توسعه فردي دانشجويان است ()Р=1/113 ،β=1/11؛ در
نتيجه ،حضور و مشارکت در رويدادهاي کارآفريني مانند
استارتاپها ميتواند موجب تقويت دو دسته ديگر مهارتها ،از
جمله مهارتهاي توسعه فردي و مديريت کسبوکار در
دانشجويان شود که کمتر در قالب برنامههاي درسي مدون
دانشگاهي مورد توجه هستند .نتايج پژوهشي بر روي
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واکاوی علّی سازههای مؤثر بر تمایل به راهاندازی
کسبوکار

آمد .اين ضرايب با مقدار کمتر از  1/11نشاندهنده اثرات
ضعيف ،مقادير بين  1/11و  1/11نشاندهنده اثرات متوسط و
مقادير  1/51و باالتر مبين اثرات قوي يک متغير بر متغير
ديگر است .همانگونه که مشاهده ميشود ،مقادير متناسب
شاخصهاي برازش با تطبيق با شرايط الزم که در بخش
روش پژوهش ذکر شد ،نشانگر سازگاري مناسب داده-مدل
است.

مرضیه غالمیگندمانی و مهسا فاطمی
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دانشجويان دانشگاه جنوبي اسپانيا نيز مؤيد اين يافته است که
ارتقاي انواع مهارتهاي کارآفرينانه و قابليتاشتغال از طريق

نيت کارآفرينانه ،تأثير قوي و معنيداري بر ميل به
خوداشتغالي دانشجويان دارد (.)20
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شکل  -2مدل علّي سازههاي مؤثر بر تمايل به راهاندازي کسبوکار پس از دانشآموختگي

Figure 2. Causal model of factors affecting business startup intention after graduation

معدل کل
نگرش به کارآموزي مطلوب
نگرش به کارآموزي فعلي
تجربهي شرکت در استارتاپها
تجربهي دروس کارآفريني
شرکت در کارگاههاي مهارتي

مأخذ :يافتههاي پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

جدول  -0اثرات مستقيم و کل متغيرهاي پژوهش بر متغير مهارتهاي توسعه فردي

Table 4. Total and direct effects of research variables on individual development skills
سطح معنيداري
اثرات مستقيم استانداردشده
اثرات کل استانداردشده
متغيرها
1/1111
1/200
1/200
1/1111
1/210
1/210
1/503
1/123
1/123
1/1111
1/113
1/113
1/113
1/110
1/110
1/636
-1/113
-1/113

مرضیه غالمیگندمانی و مهسا فاطمی
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اثرات علي متغيرها بر مهارتهاي کسبوکار دانشجويان
در جدول  5و نگاره  2نشان ميدهد که معدل کل بر
مهارتهاي کسبوکار دانشجويان ،اثر مستقيم ،مثبت و
معنيدار دارد ( .)Р=1/1111, β=1/21بنابراين دانشجوياني که
معدل باالتري دارند ،داراي مهارت کسبوکار بيشتري نيز
هستند .متغير نگرش به کارآموزي مطلوب نيز داراي اثر
مستقيم ،مثبت و معنيداري بر مهارتهاي کسبوکار
دانشجويان است ( .)Р=1/1111 ،β=1/21همچنين ،متغير
حضور و مشارکت در استارتاپها نيز داراي تأثير مستقيم،
مثبت ،معنيدار و متوسطي بر مهارتهاي کسبوکار
دانشجويان است ( .)Р=1/1111 ،β=1/11بهطوري که
دانشجوياني که بيشتر در استارتاپها مشارکت داشتهاند ،از
مهارت کسبوکار بيشتري نيز برخوردار نيز هستند .طبق نتايج
متغير شرکت در انواع کارگاههاي مهارتآموزي نيز داراي اثر
مستقيم ،مثبت و معنيدار بر مهارتهاي کسبوکار
دانشجويان است ( .)Р=1/15 ،β=1/13يافتهي پژوهش آقاپور

و همکاران ( ،)2نيز مؤيد اهميت هر سه مجموعه مهارت در
ارتقاي قابليتاشتغال دانشجويان بوده اما اين پژوهشگران نيز
بيانکردند که توجه به مهارتهاي کسبوکار بايد در اولويت
باالتري نسبت به دو دسته مهارتهاي آکادميک و توسعهي
فردي در آموزش عالي قرار گيرد .همچنين ،نتايج مطالعه
فولجنس ( ،)10نيز تأييدکنندهي اين يافته است که انواع
آموزشهاي کارآفريني شامل برنامههاي درسي رسمي و
کارگاههاي کمکدرسي در دانشگاه ،توانسته است که سطح
مهارتهاي اشتغالپذيري دانشجويان تانزانيايي را ارتقاء
بخشد .همچنين ،پژوهش عليبيگي و همکاران ( ،)1بر روي
دانشجويان پنج دانشکده کشاورزي مناطق شرقي ايران نشان-
داد که تجربهي آموزشهاي کارآفريني در دوران تحصيل،
سابقهي کشاورزي ،الزامات دانشگاه در گذراندن برنامههاي
مهارتي و خصيصههاي شخصيتي ،ميتواند بر تقويت
قابليتاشتغال دانشجويان تأثيرگذار باشد.

جدول  -5اثرات مستقيم و کل متغيرهاي پژوهش بر متغير مهارتهاي کسبوکار
متغيرها

مأخذ :يافتههاي پژوهش

اثرات علی متغیرهای پژوهش بر گارایش کارآفریناناه
دانشجویان

طبــق نتــايج جــدول  6متغيــر مهــارتهــاي کســبوکــار
دانشجويان تـأثير مسـتقيم ،مثبـت و معنـيداري بـر گـرايش
کارآفرينانه آنها دارد ( .)Р=1/1111 ،β=1/16بهعبارتي متغير
مهارتهاي کسبوکار پيشبينيکننده و تعيينکننـده گـرايش
کارآفرينانه است .طبق نتايج ،متغير مهارت هاي توسعه فـردي
نيز تأثير مستقيم ،مثبت و معنيداري بـر گـرايش کارآفرينانـه
دانشجويان دارد ( )Р=1/1111 ،β= 1/05بهطوريکه ميتوان
گفت دانشجوياني که مهارت توسـعه فـردي بيشـتري دارنـد،
گرايش کارآفرينانه ي بيشتري نيز خواهند داشـت .يافتـههـاي

پژوهشي که با اسـاتيد و دانشـجويان يکـي از دانشـگاههـاي
مالزي انجام گرفت ،مؤيـد همـين نتيجـه اسـت کـه گـرايش
کارآفرينانه تأثير مثبت و معنيداري بر ميل به تجاريسـازي و
راه اندازي کسب وکار دارد ( )25همچنين ،يافتههاي ابـراهيم و
لوکي ( )21در مورد دانشجويان نيجريهاي نشان داد که هر دو
مؤلفه گرايش کارآفرينانه و مهارتهاي کارآفرينانه اثر مثبت و
قوي بـر خوداشـتغالي دانشـجويان دارد .در مطالعـهي مشـابه
ديگر ،نقش ميانجي و حد واسط متغير گـرايش کارآفرينانـه از
قابليت اشتغال بر تمايل بـه خوداشـتغالي در بـين دانشـجويان
شرق آفريقا ،نيز مورد تحليل و تأييد قرار گرفت (.)5
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معدل کل
نگرش به کارآموزي مطلوب
نگرش به کارآموزي فعلي
تجربهي شرکت در در استارتاپها
تجربهي دروس کارآفريني
شرکت در کارگاههاي مهارتي

Table 5. Total and direct effects of research variables on business skills
سطح معنيداري
اثرات مستقيم استانداردشده
اثرات کل استانداردشده
1/1111
1/211
1/211
1/1111
1/210
1/210
1/211
1/153
1/153
1/1111
1/111
1/111
1/111
1/166
1/166
1/15
1/131
1/131

جدول  -6اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي پژوهش بر متغير گرايش کارآفرينانه

مأخذ :يافتههاي پژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

متغيرها
معدل کل
نگرش به کارآموزي مطلوب
نگرش به کارآموزي فعلي
تجربهي شرکت در استارتاپها
تجربهي دروس کارآفريني
شرکت در کارگاههاي مهارتي
مهارتهاي آکادميک
مهارتهاي توسعهي فردي
مهارتهاي کسبوکار

Table 6. Total, direct and indirect effects of research variables on entrepreneurial orientation
سطح معنيداري
اثرات غيرمستقيم استانداردشده
اثرات مستقيم استانداردشده
اثرات کل استانداردشده
1/631
1/135
-1/113
1/116
1/261
1/111
1/103
1/222
1/115
1/110
1/113
1/111
1/331
1/100
1/111
1/105
1/112
1/115
-1/116
1/153
1/226
1/125
-1/151
-1/125
1/316
-1/111
-1/111
1/1111
1/051
1/051
1/1111
1/166
1/166

مرضیه غالمیگندمانی و مهسا فاطمی
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اثرات علی متغیرهای پژوهش بر تمایل دانشجویان به
راهاندازی کسبوکار

جدول  -1اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي پژوهش بر متغير تمايل به راهاندازي کسبوکار
متغيرها
معدل کل
نگرش به کارآموزي مطلوب
نگرش به کارآموزي فعلي
تجربهي شرکت در استارتاپها
تجربهي دروس کارآفريني
شرکت در کارگاههاي مهارتي
مهارتهاي آکادميک
مهارتهاي توسعهي فردي
مهارتهاي کسبوکار
گرايش کارآفرينانه

Table 7. Total, direct and indirect effects of research variables on business stratup intention
سطح معنيداري
اثرات غيرمستقيم استانداردشده
اثرات مستقيم استانداردشده
اثرات کل استانداردشده
1/631
1/111
-1/113
1/130
1/362
1/122
1/113
1/111
1/131
1/113
1/111
1/116
1/112
1/135
1/112
1/131
1/1111
1/115
1/166
1/211
1/130
-1/111
-1/110
-1/111
1/213
-1/111
-1/151
-1/151
1/010
1/131
1/100
1/211
1/113
1/151
1/112
1/233
1/1111
1/023
1/023

مأخذ :يافتههاي پژوهش

استراتژیهای پیشنهادی
اشتغالپذیری دانشجویان

برای

ارتقای

توان

در اين بخش ،به تعيين استراتژيها و اقدامات پيشنهادي
براي ارتقاي توان اشتغالپذيري دانشجويان پرداخته شد .نتايج

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1400.8.15.11.8

با توجه به اهميت انواع مهارتهاي سهگانه اشتغالپذيري
در دانشجويان مطابق با يافتههاي تحليل علي ،با اساتيد
متخصص و فعال در حوزه کارآفريني دانشگاه شيراز پيرامون
استراتژيهاي پيشنهادي در راستاي تقويت توان
اشتغالپذيري دانشجويان در دوران تحصيل ،مصاحبههاي
عميقي صورت پذيرفت که يافتههاي بخش کيفي حاصل از
اين مصاحبهها در بخش بعدي دستهبندي و تجزيهوتحليل
شده است.

مصاحبه با اساتيد عضو شوراي بهبود در اين زمينه
يادداشتبرداري و طبقهبندي شد .بر اساس يافتهها،
استراتژيها و اقدامات پيشنهادي براي ارتقاي توان
اشتغالپذيري دانشجويان طبق ديدگاه اساتيد پاسخگو به چهار
دستهي استراتژيهاي آموزشي ،استراتژيهاي اجرايي،
استراتژيهاي حمايتي ،استراتژيهاي انگيزشي دستهبندي
شدند .نتايج توسعه مفاهيم مرتبط با استراتژيهاي پيشنهادي
براي اشتغالپذيري دانشجويان در جدول  3و همچنين به-
صورت دياگرام درختي (نگاره  )1بهصورت مختصر گزارش
شده است.
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طبق نتايج جدول  1متغير تجربه گذراندن دروس
کارآفريني در کشاورزي ،تأثير مستقيم ،مثبت و معنيداري بر
تمايل دانشجويان به راهاندازي کسبوکار دارد (،β=1/16
 .)Р=1/1111بهعبارتي ميتوان گفت که متغير تجربه
گذراندن دروس کارآفريني در کشاورزي ،پيشبينيکننده و
تعيينکننده تمايل دانشجويان به راهاندازي کسبوکار است.
تجربه گذراندن دروس کارآفريني از طريق مهارتهاي توسعه
فردي و گرايش کارآفرينانه نيز اثر غيرمستقيم و مثبت بر
تمايل دانشجويان به راهاندازي کسبوکار دارد (.)β=1/11
همچنين ،متغير حضور و مشارکت در استارتاپها نيز داراي
تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر مهارتهاي
کسبوکار دانشجويان ميباشد ()Р=1/1111 ،β=1/11
همينطور ،متغير حضور و مشارکت در استارتاپها نيز داراي
تأثير مستقيم ،مثبت و معنيدار بر تمايل دانشجويان به
راهاندازي کسبوکار دانشجويان است ( .)Р=1/11 ،β=1/11از
طرفي ديگر ،اين متغير از طريق بهبود مهارتهاي توسعه
فردي ،مهارتهاي کسبوکار و گرايش کارآفرينانه نيز اثر
غيرمستقيم و مثبت بر تمايل دانشجويان به راهاندازي
کسبوکار دارد ( .)β=1/13طبق نتايج ،متغير مهارتهاي
کسبوکار تأثير مستقيم ،مثبت و معنيداري بر تمايل
دانشجويان به راهاندازي کسبوکار دارد (،β= 1/11

 )Р=1/113بهطوريکه ميتوان گفت دانشجوياني که مهارت
کسبوکار بيشتري دارند ،تمايل بيشتري به راهاندازي
کسبوکار نيز خواهند داشت .مهارت کسبوکار از طريق
متغير گرايش کارآفرينانه نيز اثر غيرمستقيم و مثبتي بر تمايل
دانشجويان به راهاندازي کسبوکار دارد ( .)β=1/15طبق
نتايج ،گرايش کارآفرينانه دانشجويان تأثير مستقيم ،مثبت و
معنيداري بر تمايل دانشجويان به راهاندازي کسبوکار دارد
( )Р=1/1111 ،β= 1/02بهطوري که ميتوان گفت
دانشجوياني که گرايش کارآفرينانه بيشتري دارند ،تمايل
بيشتري به راهاندازي کسبوکار خواهند داشت .نتايج پژوهش
عبدي و همکاران ( )1نيز نشان داد که که ميزان
خودکارآمدي ،مهارتهاي کارآفرينانه ،دانش و مهارتهاي
تخصصي و گرايش و نيت کارآفرينانه بهترتيب بيشترين تأثير
را در راهاندازي کسبوکار و اشتغال دانشجويان دانشکدههاي
کشاورزي و مهندسي دانشگاه کردستان دارد .همچنين،
مطالعهي مشابه ديگري ،تأثير گرايش کارآفرينانه بر ارتقاي
رفتار شبکهمحور تيمي در راستاي راهاندازي کسبوکار را مورد
تأييد قرار داد ( .)0نتيجهي پژوهش ودا و فلورا ( ،)01در مورد
دانشجويان رومانيايي مؤيد اين يافته است که آموزشهاي
کارآفريني و شرکت در انواع رويدادهاي کارآفرينانه داراي ثأثير
مثبت بر خوداشتغالي دانشجويان پس از تحصيل است.
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جدول  -3استراتژيهاي پيشنهادي براي اشتغالپذيري دانشجويان
نوع استراتژي

استراتژيهاي آموزشي

استراتژيهاي اجرايي

استراتژيهاي انگيزشي

"برگزاري سمينار و نشست در زمينه کارآفريني".
"تقويت جنبههاي مثبت دانشجويان در ابعاد مختلف با ارائه آموزشهاي متناسب"
"توجه و تأکيد بر آموزشهاي فرابرنامهاي".
"رصد دانشجويان فارغالتحصيل مخصوصاً در مقاطع باالتر"
"توجه به آموزشهاي نوين شامل آموزشهاي مسئلهمحور ،آموزش مرتبط با خالقيت ،آموزش کسبوکار ،آشنايي با
کامپيوتر و  ...يعني آموزش عملي همراه تئوري باشد".
"تعريف واحدهاي درسي با عناوين مرتبط با کارآفريني".
"تغيير سرفصل بعضي از دروس در راستاي کاربردي نمودن آنها".
"آموزشهايي که در راستاي تقويت مهارتهاي کار تيمي باشند".
"آموزشهاي چگونگي سنجش و شناخت بازار داخلي و جهاني".
"آموزش مهارتهاي کارآفريني و اخالق حرفهاي".
"بازديدهاي علمي ،دعوت از کارآفرينان موفق ،بازديد از صنايع مرتبط در برنامه کار دانشگاه قرار گيرد".
"برگزاري کارگاههاي مهارتي ،استارتاپها ،مدلسازي".
"تعامل قويتر با سازمانهاي بيرون دانشگاه".
"ادغام آموزش و محيط کار"
"هماهنگي با صنعت ،آموزشهاي عملي و تئوري و مرتبط کردن دانشجويان با جامعه و صنعت".
"توجه بيشتر به پارک علموفناوري و سازماندهي و افزايش کيفيت در دورههاي کارآموزي و توسعه دورههاي مهارت
فردي و شغلي".
"دعوت از کارآفرينان از بيرون از دانشگاه براي روايت تجربه زندگي خود به دانشجويان".
"برگزازي رويدادهاي تخصصي مثل ايدهشو ،انواع رويدادهاي کارآفريني و "...
"تشکيل شوراي بهبود مهارتآموزي در سطح دانشکدهها و ارتباط بيشتر با برج نوآوري در راستاي اجراي جنبههاي عملي
برنامههاي آموزشي-مهارتي".
"تدوين و اجراي برنامه چهارساله براي هدايت هدفمند فعاليتهاي دانشجويان کارشناسي".
"معرفي و تيمسازي افراد موفق براي کسبوکار کوچک".
"حمايت مالي از طرحها و سرمايهگذاري بر پروژههاي داراي پتانسيل و نوآورانه تيمهاي دانشجويي"
"اختصاص تسهيالت براي دانشجويان و در نظر گرفتن امتياز علمي براي اساتيد فعال در کارآفريني"
"تسهيل اخذ مجوز براي شروع شرکت دانشبنيان"
"امضاي تفاهمنامهي همکاري با سازمانهاي مرتبط براي کارورزي و کارآموزي"
"ارتباط بيشتر و بهتر دانشگاه با اداره فنيوحرفهاي و مرکزي که تحت عنوان مرکز مديريت مهارتآموزي و مشاوره
شغلي در دانشگاه راهاندازي شده است"
"تغيير نگرش اساتيد نسبت به کارآفريني"
"افزايش روحيه کارآفريني بين دانشجويان و فارغالتحصيالن"
"درگير کردن دانشجو با مسئله"
"حضور فعال اساتيد در رويدادهاي کارآفريني"
"اجراي اقدامات مشخص و کاربردي در راستاي افزايش توان اشتغالپذيري"

مأخذ :يافتههاي پژوهش

بر اساس نتايج جدول  3پرتکرارترين استراتژيها مربوط به
استراتژيهاي اجرايي بود که شامل برنامهريزي در برگزاري
انواع بازديدها ،سمينارها ،نشستها با دعوت از کارآفرينان
موفق و ترغيب دانشجويان به تيمسازي و راهاندازي
کسبوکار ،از پرتکرارترينها در اين طبقه بودند .از نظر
استراتژيهاي آموزشي نيز تأکيد پاسخگويان در برگزاري
کارگاههاي مهارتي و آموزشهاي فرا برنامهاي و نوين بود .در

قالب استراتژيهاي حمايتي نيز ،به تخصيص بودجه و
اعتبارات و وامهاي کمبهره براي دانشجويان و
دانشآموختگان در راهاندازي کسبوکار اشاره شد؛ همچنين،
تقويت روحيه کارآفريني در بين اساتيد و دانشجويان از
استراتژيهاي مؤثري بود که در طبقهي استراتژيهاي
انگيزشي ،پاسخگويان بر آن تأکيد داشتند.
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استراتژيهاي حمايتي

Table 8. Suggestive strategies of students` employability
نقلقول اساتيد

جدول  -3نتايج شمارش مفاهيم مرتبط با استراتژيهاي پيشنهادي براي اشتغالپذيري دانشجويان

مأخذ :يافتههاي پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها

طبق نتايج بخش کمي و مدل معادالت ساختاري ،دو
متغير حضور و مشارکت در استارتاپها و تجربهي گذراندن
دروس کارآفريني داراي تأثير مستقيم بر تمايل دانشجويان
نسبت به راهاندازي کسبوکار هستند .در واقع ،هر چه
دانشجويان بيشتر در استارتاپها شرکت داشته باشند ،تمايل

آنها به راهاندازي کسبوکار نيز افزايش خواهد يافت.
دانشجوياني که در کارگاههاي مهارتي بيشتر شرکت کردند و
تجربه دروس کارآفريني بيشتري را داشتند ،حضورشان در
استارتاپها هم بيشتر بوده است .ديگر متغيرهاي پژوهش از
طريق ،متغيرهاي ميانجي و در نهايت از طريق تقويت گرايش
کارآفرينانه ،ميتوانند به طور غيرمستقيم بر تمايل مخاطبين
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Table 9. Enumeration results of related concepts regarding suggestive strategies of students` employability
تعداد تکرار
نوع استراتژي
رتبه
115
استراتژيهاي اجرايي
1
112
استرتژيهاي آموزشي
2
35
استراتژيهاي حمايتي
1
31
استراتژيهاي انگيزشي
0
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به ايجاد کسبوکار مؤثر باشند .بر طبق يافتهها ،معدل بر
افزايش هر سه دسته مهارتهاي اشتغالپذيري داري اثر
مستقيم است و در وهلهي بعد تقويت سطوح مهارتي نيز
موجب تقويت گرايش کارآفرينانه و سپس باال بردن تمايل به
ايجاد کسبوکار خواهد شد .نکته جالبتوجه اين است که
مهارتهاي آکادميک بهتنهايي تأثيري بر ارتقاي گرايش
کارآفرينانه و ايجاد تمايل نداشته است؛ درحاليکه عمدهي
توجه و تمرکز دانشگاهها بر افزايش سطح مهارت آکادميک
دانشجويان است .دسته دوم مهارتها ،يعني مهارتهاي
توسعه فردي بهطور غيرمستقيم و از طريق گرايش کارآفرينانه
بر تمايل به راهاندازي کسب و کار تأثير دارند .مهارتهاي
کسبوکار ،تنها مهارتهايي است که بهطور مستقيم باعث
افزايش تمايل به ايجاد کسبوکار خواهد شد .از بين
متغيرهاي مربوط به کارآموزي ،تنها کارآموزي به شيوه
مطلوب است که ميتواند از طريق تأثير بر متغيرهاي مهارتي
و سپس گرايش کارآفرينانه ،بر تمايل به راهاندازي کسبوکار
اثرگذار باشد .در حاليکه کارآموزي به شيوهي فعلي ،تنها
متغيري در مدل است که هيچگونه تأثير مستقيم يا
غيرمستقيمي بر تمايل به راهاندازي کسبوکار نداشته است؛
پس ميتوان نتيجه گرفت که دانشگاه در راستاي افزايش
توان اشتغالپذيري ،گرايش کارآفرينانه و سطح تمايل
دانشجويان ،نيازمند تحول در ساختار اجرايي دورهي کارآموزي
است .تجربه دروس کارآفريني بر مهارتهاي توسعه فردي
تأثيرگذار بوده و از سوي ديگر ،کارگاههاي مهارتي نيز توانسته
تأثيري مستقيم بر مهارتهاي کسبوکار داشته باشد؛
بنابراين ،افزايش کمي و کيفي دروس مرتبط با کارآفريني و
همچنين ،برگزاري کارگاههاي مهارتآموزي و فرابرنامهاي
ميتواند با ارتقاي سطح مهارتهاي توسعه فردي و
مهارتهاي کسبوکار ،گرايش کارآفرينانه و تمايل
دانشجويان نسبت به راهاندازي کسبوکار را افزايش دهد .در
جمعبندي يافتههاي مدل معادالت ساختاري ،بايد بيان نمود
که متغير گرايش کارآفرينانه ،حلقهي اتصال انواع مهارتهاي
قابليتاشتغال و ساير متغيرهاي پژوهش به متغير اصلي
مطالعه يعني ايجاد و افزايش تمايل دانشجويان نسبت به
راهاندازي کسبوکار پس از دانشآموختگي است؛ لذا تمرکز
صرف و سرمايهگذاري مجزا بر هر يک از متغيرهاي مدل،
بدون در نظر گرفتن مؤلفههاي گرايش کارآفرينانه ،نميتواند
نتيجهي مطلوبي در ترغيب دانشجويان به راهاندازي
کسبوکار ،بدنبال داشته باشد.
بنابراين ،در راستاي کمک به ايجاد تمايل و عزم
دانشجويان و دانشآموختگان در راهاندازي و توسعه
کسبوکارهاي فردي پس از تحصيل ،مجموعهاي از عوامل
حائز اهميت و توجه هستند .يکي از فاکتورهاي مهم،
قابليتاشتغال بوده که دانشجويان را بهترکيبي از انواع
مهارتهاي متنوع مجهز مينمايد .از سويديگر ،اين مهارتها
بايد چنان هدفمند ،باکيفيت و کاربردي باشند که گرايش
کارآفرينانه در مخاطبين را ايجاد و تقويت نمايد .بهعبارت
ديگر ،مهارتهاي مذکور براي افزايش قابليتاشتغال در
صورتي سودمند خواهند بود که جرأت ريسک کردن ،تمايل به

نوآوريهاي خالقانه ،پيشگامي در عرصه کسبوکار و رقابت
تهاجمي همراه با استقالل و خوداتکايي را در دانشجو ايجاد
نمايد .عالوه بر سازههاي قابليتاشتغال و گرايش کارآفرينانه،
برخي عوامل ديگر مانند ،ويژگيهاي فردي (جنسيت،
رشتهتحصيلي و معدل) ،تجربه گذراندن دروس کارآفريني و
دورهي کارآموزي ،شرکت در انواع دورهها و رويدادهاي
آموزشي و استارتاپهاي کارآفريني نيز ميتوانند بر تمايل
دانشجويان در برانگيخته شدن براي راهاندازي کسبوکار
فردي خود پس از اتمام تحصيل مؤثر باشند.
در راستاي ارتقاي قابليتاشتغال دانشجويان و همچنين
مقابله با چالشها و مشکالت مطرحشده ،راهکارهاي
پيشنهادي آموزشي ،اجرايي ،حمايتي و انگيزشي زير را
ميتوان ارائه داد:
 برگزاري دورهاي رويدادهاي کارآفرينانه مانند انواعاستارتاپها در حوزههاي تخصصي مختلف که فرصتي مساعد
براي شبيهسازي دانشجويان در تشکيل تيمهاي خود و
آشنايي با حاميان و مسئولين را فراهم ساخته و از طرف ديگر،
فضاي رقابتي سازندهاي را نيز براي ايدههاي مختلف ايجاد
ميکند.
 برگزاري کارگاههاي متنوع مهارتي و کامالً عملياتي نيزمورد تأکيد است ،زيرا برخي کارگاهها و دورههاي آموزشي با
برچسب مهارتي ،بيشتر جنبهي آموزشهاي نظري داشته که
از اهداف و استانداردهاي يک کارگاه مهارتآموزي فاصله
دارد.
دعوت از کارآفرينان موفق ملي و بينالمللي در قالببرگزاري جلسات حضوري و مجازي در اين خصوص حائز
اهميت است تا با بيان داستان زندگي و مسير پرفراز و نشيبي
که طي نمودند ،تجربيات خود را به دانشجويان منتقل نمايند.
در صورتيکه کارآفرينان مدعو از دانشآموختگان سابق همان
دانشکده يا دانشگاه باشند ،اثربخشي سخنرانيهاي آنها از
طريق ايجاد حس همذاتپنداري در دانشجويان بيشتر خواهد
شد.
 راهاندازي شوراي بهبود مهارتآموزي در سطح دانشکدهايبهمنظور درگير نمودن تعداد بيشتري از اساتيد در برنامههاي
مهارتآموزي و استفاده از ايدههاي متنوع و خالقانه جمعي و
تقويت آموزشهاي فرابرنامهاي و نوين که طي چند سال اخير
با ابالغ معاونت آموزشي دانشگاه ،از سوي مرکز نوآوري و
کارآفريني دانشگاه اجرا شده است؛ تعريف دروس عملي و
کاربردي بيشتر در برنامهي درسي دانشجويان و ارائهي بيشتر
دروس کارآفريني و مديريت کسبوکار از اولويتهاي اين
شورا است تا سبب ارتقاي روحيهي کارآفريني و درگير نمودن
دانشجو در حوزههاي عملياتي کسبوکار از دوران تحصيل
گردد.
 برگزاري نشستها و سمينارهاي مرتبط با مباحث کارآفرينيو مديريت کسبوکار و تقويت ارتباطات و تعامالت قوي با
سازمانهاي بيروني دانشگاه ،مانند پارک علموفناوري و اداره
کل فنيوحرفهاي ميتواند مکملهاي بسيار خوبي براي
آموزشهاي کاربردي دانشجويان باشد.
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Figure 3. Tree diagram of related concepts of suggestive strategies of students` employability
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Abstract
Analysis of entrepreneurial orientation and employability of Shiraz University agricultural
students in order to start personal business after graduation was the main purpose of current
study. Conducting a mixed method, the study was acoopmlished using quantitative and
qualitative methods in 2020. The research population was all of the School of Agriculture
students at Shiraz University (1874 students) that a random sample of 365 individuales were
selected through stratified random samplling method. The data was collected through a
questionnaire which its face validity and reliability were confrmed through the professors of the
Department of Agricultural Extension and Education at Shiraz University as well as conducting
a pilot study with 30 students out of the main sample. In-depth interviews with the members of
Shiraz University council of employability improvement (12 individuales) were done using
purposeful samplling technique in qualitative phase due to the case study. Based on quantitative
findings and the structural equation modelling results, total mean, attending in workshops,
entrepreneurship courses experience, startup attending experience, attitude toward favorable
internship, personal development skills, business skills and entrepreneurial orientation were the
effecting factors on students` tendency toward business startup. Finally, due to the qualitative
findings, the strategies for improvement of students` employability at University could be
presented as educational, implementation, supportive and intencive strategies.
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