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آموختگیبر توانمندي کارآفرینی و اشتغال پس از دانشمؤثرعوامل
)دانشجویان کارشناسی کشاورزي در دانشگاه یاسوج: مورد مطالعه(

3و مصطفی احمدوند2سمیرا بهرامیان،1صدیقه قاسمی

چکیده
ش عالی کشـور در چنـد   هاي نظام آموزترین چالشآموختگان کشاورزي یکی از مهمعدم اشتغال دانش

لـیکن بـه نظـر    . انگیزه تحصیل و یادگیري دانشـجویان داشـته اسـت   سال اخیر بوده و اثرات نامطلوبی بر
توان این با ارتقاء توانمندي کارآفرینی دانشجویان میهاي بخش کشاورزي ایران،به ظرفیتباتوجه رسد می

مؤثر بر توانمندي کـارآفرینی و  عواملشناسایی بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر.مشکل را برطرف نمود
ـ نشگاه یاسوج بود کـه بـا  آموختگی از دیدگاه دانشجویان کشاورزي دااشتغال پس از دانش یروش پیمایش

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسـی کشـاورزي در دانشـگاه    . صورت پذیرفت
گیـري  جـدول نمونـه  اسـتفاده از اي و بـا  اي یک مرحلـه یري طبقهگروش نمونهکه با )=160N(بودیاسوج

آنروایـی  شـده و گردآوري نامه ابزار پرسشها باداده. نفر تعیین گردید110کرجسی و مورگان حجم نمونه
توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از مطالعه راهنما و سنجش ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قـرار  

و سپس عوامل آموزشـی  اجتماعی-فرهنگینشان داد عوامل فردي، نتایج.)97/0تا 89/0بین ا آلف(گرفت 
ترین عوامل فـردي شـامل بـاور بـه     مهم. ندي کارآفرینی دانشجویان دارندتوانمبررا تأثیرداراي بیشترین 

ـ -ترین عوامل فرهنگیخودکارآمدي و خالقیت، مهم جـذابیت  ائل اقتصـادي جامعـه و  اجتماعی شامل مس
وجـود محـیط   نشـگاه و ترین عوامل آموزشی شامل وجود فضـاي مناسـب رقـابتی در دا   کارآفرینی و مهم

در لعه بیشترین توانمنـدي را همچنین، نتایج نشان داد که دانشجویان مورد مطا. باشندمیخالقخوابگاهی
براي بهبـود توانمنـدي   ،ر پایاند. باشندهاي ارتباطی و رهبري دارا میروابط اجتماعی، خالقیت، توانمندي

.هایی ارائه شده استپیشنهادینی دانشجویان کارآفر

، اجتماعی- فرهنگیآموزشی، عوامل عوامل فردي وکارآفرینی، دانشجویان کشاورزي،: هاي کلیديواژه
دانشگاه یاسوج

)ghasemi.s.sh@gmail.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه یاسوج،دکترييجودانش-1
دانشگاه یاسوجي و استادیار، دکتريدانشجو-3و 2

1/10/93: تاریخ پذیرش17/6/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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2.......... ..........................................................................................................................آموختگیعوامل مؤثر بر توانمندي کارآفرینی و اشتغال پس از دانش

مقدمه
تـرین اساسـی ازیکـی اخیـر هـاي  سالدر

امـــور،متولیـــانومســـئوالنهـــايدغدغـــه
این . معضل بیکاري استبرايحلیراهنـافتـی

وحجـم کهکشاورزيبخشدرویژهبهمسئله
توسـعه حـال درکشـورهاي درآنگستردگی

انسـانی نیـروي رود ومـی شماربهمعضلیک
غیـر وآموختهدانشازاعمبسیاريکارجویاي
تـر بـه نظـر    تر و بغرنجآموخته دارد، مهمدانش

. رسدمی
طوربهسالههرایران،آمارمرکزگزارشبه

ــانگین ــازارواردنفــرهــزارهشتصــدمی کــارب
ــران ــیای ــوندم ــهش ــبک ــیالتازاغل تحص

ایجادبرايکافیتوانوبرخوردارنددانشگاهی
وجـود متقاضـیان اینبرايجدیدکارو کسب
اقتصـاد کـه گفتبایداوصافاینبا). 4(ندارد

بیکــــاريپدیــــدهوقــــوعشــــاهدایــــران
آتیهايسالدرعالیآموختگان آموزشدانش

نـاگوار ایـن  پیامـدهاي وآثـار کـه بودخواهد
نظــاموفرهنــگاجتمــاع،اقتصــاد،بــرپدیــده

اسـت تأمـل قابـل وگسـترده بسـیار آموزشی
ــان،ایــــندر). 16( ــارمیــــزانمیــ يبیکــ

ــش ــاورزيدان ــان کش ــودهآموختگ ــاال ب دروب
بیکارينرخیابد،ادامهموجودروندکهصورتی

آمـوزش ازبخشآموختگان ایندانشمیاندر
روز افـزایش هـا بخـش سایربامقایسهدرعالی

تجــارب،طرفــیاز.)4(یافــتافزونــی خواهــد
تجـــاربواعـــمطـــوربـــهکشـــورهادیگـــر
ازکـه دادهنشاناخصطوربهگذشتهداخلی
کـه سنگینومتراکمهايگذاريسرمایهطریق
غالباًوگذاردمیکاالهاوارداتبررااصلیتکیه

امکانکند،میبرداريبهرهترکممحلیمنابعاز

افـراد ازمعـدودي تعدادبرايتنهازاییاشتغال
گـوي پاسـخ رونداینطبعاًومیسر خواهد شد

، لذا. نیستکشوردرکارجویايکثیرجمعیت
رفـــع معضـــل بیکـــاري و ایجـــاد و تقویـــت 

ــتغال ــاي اش ــودراهکاره ــی و خ ــتغالی و زای اش
همه جانبـه جامعـه،   يحرکت به سمت توسعه

نیاز به تربیت و آموزش افراد کارآفرین، کارآمد 
). 4(و خالق را دو چندان کرده است 

وتوسعهمحرکهموتورراکارآفرینانامروزه
ایجادوتوسعهاصلیعناصرازوقتصاديارشد

ازبهینـه اسـتفاده برايجدیدکارهايوکسب
بـاالیی همبسـتگی کهطوريدانند، بهمیمنابع
کشـورهاي دراقتصاديرشدوکارآفرینیبین

نیـز مـا کشـور اجتماعیواقتصاديساختاربا
ــزارش ــی). 1(اســتشــدهگ ــمعل ــدرغ ورش

ــوزشگســترش ــارآفرینیآم ــاينظــامدرک ه
حــالدرویافتــهتوســعهکشــورهايآموزشــی
ــنتوســعه، ــوعای ــوزشن ــزآم ــانی ــعب وموان

ازبرخـی عقیـده بـه واسـت  مواجهمشکالتی
عـالی آمـوزش درآنهـا منزلـت نظـران، صاحب

ازکـه دارنـد مـی بیانوشدهتوصیفشکننده
آنهـا باکارآفرینیآموزشکهموانعیترینمهم

مراکــز کمبــوددجــه،بوکمبــوداســت؛مواجــه
وارزیـــابیهـــايروششایســـته،آموزشــی  

).5(باشدمیبخشیاثر
موانعبررسیدرشدهانجامهايپژوهش

موانعترینمهمکهاستدادهنشانکارآفرینی
حمایتعدم: شاملعالیآموزشدرکارآفرینی

آموزشمؤسساتتوسطکارآفرینیازسازمانی
آموزشازشکستهپاودستحمایتعالی،

نظامدرمتقابلسیاسیضوابطکارآفرینی،
نامناسب،درسیمحتوايها،دانشگاهبرحاکم
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3......... .............................................................................................................................1393زمستانو پاییز/ 2شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

وزشیــآمزيــریبرنامهفقدانبودجه،بودـکم
باشدمیکارآفرینیمدرسانوکمبودمناسب،

در مطالعات دیگر دو دسته عوامل ). 9،7(
عنوان موانع کارآفرینی فردي و اجتماعی به

ن ـج کسب شده از ایـطبق نتای. اندرح شدهمط
ل نداشـتن ـشامـ رديـفـ لـوامـ ـها، عپژوهش
نفس،بهاعتمادنداشتنکارآفرینی،هايویژگی

ارائـــهدرنـــاتوانینگـــري،منفـــیوبـــدبینی
اجتمـاعی  عوامـل ومفیدوسازندههايحلراه

حـاکم فرهنگوجامعهمحیطیشرایطشامل
ــر ــباتنظی ــاکممناس ــرح ــب ــار،ازمانس ک

فرهنگیمشکالتخانواده،دولت،هايسیاست
نبودسرمایه،تأمینمشکلجامعه،اقتصاديو

باشــند مــی...مشــخص وشــغلیهــايفرصــت
)3،15 .(

عواملی) 12(همکاران ورضويمطالعه در
نبودشخصی،سرمایهدادندستازنظیر ترس

پشتیبانیبرايکافیومناسبحمایتیقوانین
برحدازبیشتأکیدوکارآفریندانشجویاناز

ــوريونظــريدروس ــرینمهــمازتئ ــعت موان
ــارآفرینی ــوانک ــدهعن ــتش ــینی.اس وحس

کارآفرینیموانعدر پژوهش خود) 5(همکاران 
پشــتیبانی،عوامــلدرراعــالیآمــوزشدر

انسـانی وگذاريسیاستریزي،برنامهآموزشی،
.اندنمودهخالصه
خصوصدر) 8(زادهمنجموپورسرويخ
اشتغالوکارآفرینیدرمؤثرموانعوعوامل
دانشگاه کشاورزي و منابعآموختگاندانش

اشتغالموانعترینمهمازطبیعی رامین
ودانشپایینسطحراآموختگاندانش

وجودعدمشغلی،وتجربیهايمهارت
کافیسرمایهوجودعدموشغلیهايفرصت

بخشدرشغلیمقدماتآوردنفراهممنظوربه
بادیگريتحقیقدر. ح کردندمطرکشاورزي

ودانشجویانکارآفرینانههاينگرشعنوان
نظاممدیریت،سبکعواملی مانندآن،موانع
محتوايوکارکنانعملکردمالی،-اداري

ذکردانشگاهیدرونموانعترینمهمدروس،
) 13(انهمکاروسواري).2(شده است

عدموتدریسبرغالبمواردي چون تمرکز
ایجادبرايعملیاقداماتبهپرداختن

هايحمایتنبودوکارآفرینهايشرکت
موفقهايشرکتاقداماتازمناسبتشویقی

درکارآفرینیموانعتریندانشجویی را مهم
.دانندمیکشاورزيعالیآموزشنظام

بـــهدخـــوپـــژوهشدر،)10(موســـوي
ــایی ــعشناس ــارآفرینیموان ــگاهیک دردانش

گرگانطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاه
ــت ــاوپرداخ ــاییب ــمشناس ــرینمه ــعت موان

دسـت یافـت   نتیجهاینبهدانشسازيتجاري
،دستهچهاردردانشگاهیکارآفرینیموانعکه

ازحمایـت کـار، وکسـب اندازيراهازحمایت
وکـارآفرینی ازحمایـت کار،وکسبيتوسعه

. استشدهبنديرتبهکارآفرینیفرهنگ
موانـع تبیـین به،)12(همکارانورضوي
کشاورزيبخشعالیتحصیالتدرکارآفرینی

ــشاز ــدگاه دان ــددی ــان پرداختن ــاوآموختگ ب
آموختـه  دانش100دیدگاه يمطالعهوبررسی

کـه دریافتنـد زنجـان کشاورزيعلومدانشگاه
مـالی توانـایی کافی،دولتیحمایتوجودعدم

بخــشدراشــتغالتــأمینجهــتمحــدود
ــاورزي ــدموکش ــودع ــارآییوج ــوزشک آم
اشـتغال اصـلی موانـع هادانشگاهدرکارآفرینی

. باشندمیآموختگان کشاورزيدانش
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4.......... ..........................................................................................................................آموختگیعوامل مؤثر بر توانمندي کارآفرینی و اشتغال پس از دانش

تـوان گفـت بـا    بندي کلی میدر یک جمع
هــا بــه ضــرورت توجــه دانشــگاهآشــکار شــدن

عنـوان یـک کـارکرد محـوري در     ی بهکارآفرین
سـازي زمینـه  کنار آموزش و پـژوهش، فـراهم  

مساعد براي کارآفرینی دانشـجویان و تسـهیل   
کارآفرینی دانشـگاهی بـیش از پـیش اهمیـت     

شناسـی  این مهـم نیازمنـد آسـیب   . یافته است
هـا  منظور شناسایی و رفع موانع و محدودیتبه

یتی و سازي یک محیط حمااز یک سو و فراهم
این پـژوهش  . ها از سوي دیگر استارائه مشوق

در همین راستا و با هدف شناسـایی و تحلیـل   
دانشجویانکارآفرینیتوانمنديبرمؤثرعوامل

ــا بررســی   ــه ب ــده اســت ک پیشــینهانجــام ش
هاي موجود این عوامـل در سـه دسـته    نگاشته

قرار اجتماعی-فرهنگیعوامل آموزشی، فردي، 
هاي کـارآفرینی  نها بر توانمنديآتأثیرگرفته و 

). 1شکل (دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت 
عوامـل بررسـی حاضـر تحقیقکلیهدف،لذا

ازپـس اشتغالوکارآفرینیتوانمنديبرمؤثر
انـــ ویــدانشجاهـــ گی از دیدگــآموختدانش

بـوده یاسـوج دانشگاهدرکشاورزيکارشناسی
ــه ــتايدرک ــدفراس ــیه ــوقکل ــدف افاه

:شده استبررسیزیراختصاصی
فردي، آموزشی، عواملبندياولویتوتعیین-

ــی ــؤثر-و فرهنگ ــاعی م ــراجتم ــدي ب توانمن
کشاورزيآموختگاندانشاشتغالوکارآفرینی

عوامـل بهنسبتدانشجویاندیدگاهمقایسه-
بهتوجهبافرهنگی-فردي، اجتماعیآموزشی،

آنهاتوانمندي و جنسیتسطح
ــل  - ــیونی عوامـ ــل رگرسـ ــؤثرتحلیـ ــر مـ بـ

هاي کارآفرینی دانشجویانتوانمندي

هامواد و روش
استکاربرديهدف،لحاظازپژوهشاین

تحقیقــاتنــوعازهــادادهگــردآورينظــرازو
شـامل تحقیـق اینهايمتغیر. استپیمایشی
ــل  ــؤثرعوامـ ــرمـ ــدي بـ ــارآفرینیتوانمنـ کـ

عواملاین. اشدبمیکشاورزيآموختگاندانش
آموزشـی، عوامـل : شـامل متغیـر دستهسهدر

فرهنگــی-اجتمــاعیعوامــلوفــرديعوامــل
ــارآفرینی ــرار گرفــت ک ــل. ق آموزشــیعوام

موادنبودنروزبهشاملگویه27باکارآفرینی
حـد ازبیشتأکیددرسی،محتوايوآموزشی

دردانشـجویان مشارکتعدمنظري،دروسبر
بـا آفرینـی کـار فرديعوامل ،...ودرسکالس

هـدف بـی خالقیـت، نداشـتن شـامل گویه19
، و نهایتــاً...ومــالیریســکازتــرسوبــودن،
15فرهنگـی کـارآفرینی بـا   -اجتماعیعوامل 

هايسیاستسرمایه،تأمینمشکلشاملگویه
سـنجیده ... وشـغلی هـاي فرصتنبوددولت،

بـر مـؤثر عواملازیکهرمیانگین.استشده
هـر کـه اهمیتـی میـزان مبنـاي برکارآفرینی

بـا شـده، قائلعواملازکدامهربرايدانشجو
میـزان ترینکممنزلهبه(صفر ازاينمرهدادن
بـه )اثرگذاريبیشترینمنزلهبه(10تا) تأثیر

ن، ـایبرزونـف. استگردیدهمحاسبهعاملآن
وفــردي آموزشــی،عوامــلبنــدياولویــت
میـانگین گرفتننظردربااجتماعی-فرهنگی

بهتـر بررسـی وبنـدي دستهمنظوربهوعوامل
پذیرفتـه صـورت آنهـا تـأثیر واهمیـت میزان
.است
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دانشجویانکلیهپژوهشاینآماريجامعه
دانشـکده کشاورزي سـال آخـر در  کارشناسی
مجمـوع درکـه بـود یاسوجدانشگاهکشاورزي

ــر160 ــودهنف ــدب ــاس .ان ــین اس ــر هم ــاوب ب

کرجسی و مورگانگیريجدول نمونهبهتوجه
بـا گردیـد کـه  تعیـین نفـر 110نمونـه حجم

یــکايطبقــهگیــرينمونــهاســتفاده از روش
وردـــ منمونـه متناسبانتساباـبايهـرحلـم

عوامل آموزشی
به روز بودن مواد آموزشی و محتواي دروس-

بر دروس نظريتأکید-
مشارکت دانشجویان در کالس-

و گروهی در تدریسهاي مشارکتیاستفاده از روش-
هاي کسب و کار در دانشگاهائه مهارتار-

هاي کشاورزي و آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته-
شرایط کاري آینده

مهارت کارآفرینی دانشجویان-

عوامل فردي
خالقیت-

داشتن هدف-
پذیري مالیمیزان ریسک-

هاتوانایی در شناسایی فرصت-
توانایی در حل مسائل-
گیريتوانایی در تصمیم-

یی در توسعه استعدادهاتوانا-

اجتماعی- عوامل فرهنگی
مین سرمایهتأ-

هاي دولتسیاست-
هاي شغلیفرصت-

رشته تحصیلی-
راهنمایی و مشاوره-

مسائل اقتصادي جامعه-

هاي کارآفرینی دانشجویانتوانمندي

عوامل مؤثر بر توانمندي کارآفرینی دانشجویان: چارچوب نظري پژوهش- 1شکل 
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ابزارازدهاستفاباهاداده. شدانتخابنظر
ازاستفادهبانهایتاًوگردآورينامهپرسش

قرارتحلیلوتجزیهموردSPSS19افزارنرم
.گرفت

تحقیق،ابزاررواییمیزانسنجشبراي
متخصصینازتنچنداختیاردرنامهپرسش

ازاستفادهباآنپایاییوقرارگرفتموضوعی
آلفامقادیر. تأیید شدکرونباخآلفايروش
- فرهنگیفردي وآموزشی،عواملبراي

میزانوکارآفرینیدرمؤثراجتماعی
یکهرکارآفرینیهايشایستگیوهاتوانمندي

بدست89/0و97/0،93/0،95/0ترتیببه
آماردستهدوازهادادهتحلیلوتجزیهدر.آمد

آمارو) تغییراتضریبمیانگین،(توصیفی 
بینتفاوتبررسیهتجتست- تی(استنباطی 

تحلیلجنسیت،حسببردانشجویاندیدگاه
دیدگاهبینتفاوتبررسیجهتواریانس

توانمندي، تحلیل میزانحسببردانشجویان
بر اساس بندي دانشجویاناي براي گروهخوشه

کارآفرینی و سپس مقایسه میزان توانمندي 
جهت بررسی میزان یرگرسیونتحلیل و آنها

هاي یک از عوامل بر توانمنديهر تأثیر
.شداستفاده) کارآفرینی

و بحثنتایج
هاي فردي و شغلی دانشجویانویژگی

هاي حاصل از این پژوهش نشان داده یافته
دانشجویان مورد مطالعه است که میانگین سن 

از لحاظ جنسیت از بین افراد مورد سال و23
درصد دختر 4/68درصد پسر و 36مطالعه 

از لحاظ سطح تحصیالت والدین، . اندبوده
سال و میانگین 12میانگین تحصیالت پدر 

نتایج پژوهش در . سال بود9تحصیالت مادر 
مورد وضعیت اشتغال دانشجویان حاکی از آن 
است که اکثریت دانشجویان مورد مطالعه غیر 

اکثریت ،همچنین). درصد93(اند شاغل بوده
د را خانواده عنوان دانشجویان منبع درآمد خو

). درصد5/82(اند کرده
رینی ـارآفـؤثر در کــوزشی مــوامل آمـع

دانشجویان از دیدگاه پاسخگویان
دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در مورد 

موزشی مؤثر در کارآفرینی در عوامل آ
هاي طور که یافتههمان. تآمده اس)1جدول (

در دهد عوامل آموزشی مؤثر نشان میجدول
کارآفرینی نظیر وجود فضاي مناسب رقابتی در 

، وجود محیط خوابگاهی )X=93/5(دانشگاه 
، مشارکت دانشجویان )X=71/5(پویا و خالق 

، آگاهی دانشجویان از )X=70/5(در کالس
هاي کشاورزي و شرایط کاري ماهیت رشته

و صالحیت آموزشگران ) X=50/5(آینده 
هاي اول به ترتیب رتبه) X=49/5(کارآفرینی

.اندتا پنجم را به خود اختصاص داده
عواملی مانند امکان دسترسی به ،همچنین

اساتید براي اخذ راهنمایی در خارج از کالس، 
تأکیدد به دانشگاه، عدم قبولی در کنکور و ورو

بیش از حد به دروس نظري، به روز بودن مواد
آموزشی و محتواي دروس و اعتقاد مسئولین و 

هايمدیران به کارآفرینی به ترتیب در رتبه
هاي حاصل از این یافته. اندبعدي قرار گرفته

هاي قسمت پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش
، )5(ن همکاراوتوسط حسینیانجام شده

پور و سرويـــو خ) 7(ع ـــجوادیان و شجی
مطابقت ) 2(و امیري و مرادي ) 8(زاده منجم
هاي تحقیقات این در حالی است که یافته. دارد
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، )12(انجام شده توسط رضوي و همکاران 
ت نشان داده اس) 8(زاده منجموپورخسروي

که دانشجویان مورد مطالعه کمبود یا عدم

حمایت مالی دانشگاه و نبود قوانین و مقررات 
ترین عوامل آموزشی کارآفرینی حمایتی را مهم

. عنوان کردند

بندي عوامل آموزشی مؤثر در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه پاسخگویانرتبه- 1جدول 

.باشدمی1-10دامنه میانگین :*

در کـارآفرینی  مـؤثر بندي عوامل فردي تبهر
دانشجویان از دیدگاه پاسخگویان

در این قسمت دیدگاه دانشـجویان نسـبت   

در کــارآفرینی ماننــد مــؤثربــه عوامــل فــردي 
پـذیري،  خالقیت، داشتن هدف، میزان ریسـک 

نایی در حـل  ها، تواتوانایی در شناسایی فرصت

رتبهضریب تغییرات*میانگینعوامل آموزشی
93/593/21جو و فضاي مناسب رقابتی در دانشگاه

71/511/32محیط خوابگاهی پویا و خالق
70/579/23مشارکت دانشجویان در کالس

50/524/34هاي کشاورزي و شرایط کاري آیندهیت رشتهآگاهی دانشجویان از ماه
49/579/25صالحیت آموزشگران کارآفرینی

49/510/36امکان دسترسی به اساتید براي اخذ راهنمایی در خارج از کالس
47/598/27قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه

45/565/28تأکید بر دروس نظري
45/512/39اي مشارکتی، تیمی و گروهی در تدریسهاستفاده از روش

33/508/310به روز بودن مواد آموزشی و محتواي دروس
32/509/311اعتقاد مسئولین و مدیران به کارآفرینی

31/533/312هاي کسب و کار در دانشگاهارائه مهارت
29/505/313هاي شغلیهاي فوق برنامه براي کسب مهارتآموزش

29/522/314امکان دسترسی به فناوري و دانش روز دنیا
14/570/215دسترسی به منابع اطالعاتی و آموزشی کارآفرینی

07/593/216توانایی و مهارت مدرسان کارآفرینی
06/529/317وجود فرهنگ و روحیه کارآفرینی در دانشگاه

05/584/218هاي تخصصی کارآفرینیبرگزاري سمینار
05/522/319ریزي منطبق با شرایط و عالیق دانشجویانبرنامه

581/220هاي مورد نیاز کارآفرینیبرخورداري دانشجویان از مهارت
92/417/321ریزي آموزشی و درسی با بخش کشاورزيتناسب برنامه

70/401/322مهارت کارآفرینی دانشجویان
66/498/223هاي اجتماعی ذیربطنارتباط دانشگاه با سازما

57/426/324قوانین حمایتی مناسب و کافی براي پشتیبانی از دانشجویان کارآفرین
55/440/325حمایت مالی دانشگاه براي فراهم نمودن مقدمات خود اشتغالی دانشجویان

50/441/326حمایت دولت از دانشگاه براي فراهم نمودن تسهیالت خود اشتغالی
21/428/327هاي جامعه و بازار کارارتباط مواد آموزشی و محتواي درسی با نیاز

39/676/1میانگین شاخص
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ررسیـب... ري و ـگیی در تصمیمـمسائل، توانای
نتایج حاصل از این بررسی در . شده است

هاي گونه که یافتههمان. آمده است)2جدول(
ترین عوامل فردي مهم،دهدجدول نشان می

داشتن : اهمیت عبارتند ازفرینی به ترتیب کارآ
هدف، باور به خودکارآمدي، خالقیت، توانایی 

پذیري، مهارت گیري، مسئولیتدر تصمیم
برقراري ارتباط، توانایی در حل مساله، 

هاي مدیریتی، توانایی در شناسایی توانایی
ها و توانایی تفکر به شیوه خالق و فرصت

انتقادي که به ترتیب داراي باالترین رتبه 
. باشندمی

در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه پاسخگویانمؤثربندي عوامل فردي رتبه- 2جدول

.باشدمی1-10دامنه میانگین : *

توان گفت اولین و در تشریح این یافته می
ترین گام براي کارآفرینی وجود افرادي مهم

پذیر، و داراي توانایی لیتخالق، کارآمد، مسئو
دهنده باشد که نشانخالق و انتقادي میتفکر 

. باشدهاي فردي کارآفرینی مییت ویژگیاهم
توان گفت اگر تمام عوامل آموزشی در واقع می

و اجتماعی براي کارآفرینی فراهم باشد ولی 

هاي الزم براي کارآفرینی را خود فرد ویژگی
توان انتظار داشت کارآفرینی نداشته باشد، نمی

ین نتایج حاصل از ا. وجود آیدبهو اشتغال
یید شده عات دیگران نیز تأقسمت در مطال

اي نتیجه طی مطالعه) 6(هزارجریبی. است
هاي رسمی گرفت که بین میزان آموزش

هاي فردي کارآفرینی از دانشگاهی و ویژگی

رتبهییراتتغضریب *میانگینعوامل فردي
65/757/21داشتن هدف

54/733/22باور به خودکارآمدي
50/754/23خالقیت

48/726/24گیريتوانایی در تصمیم
45/752/25پذیريمسئولیت

30/750/26مهارت برقراري ارتباط
39/741/27توانایی در حل مسائل

19/746/28هاي مدیریتیتوانایی
15/749/29هاتوانایی در شناسایی فرصت

11/736/210توانایی تفکر به شیوه خالق و انتقادي
10/746/211هاي نو و خدمات جدیدتوانایی ارائه ایده

04/735/212ها در زندگیتوانایی تشخیص فرصت
01/742/213قدرت تحمل ابهام

97/666/214استقالل طلبی
75/662/215پذیري مالیمیزان ریسک

56/656/216احساس مفید بودن
39/679/217چالش طلبی

35/690/218هاتوانایی در توسعه استعداد
74/404/319اعتقاد به شانس
90/690/1میانگین شاخص
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از به پیشرفت پذیري، نیجمله تمایل به ریسک
محققین . دار وجود داردو خالقیت رابطه معنی

) 6(و هزارجریبی) 11(دیگر از جمله پوستیگو 
ه ـــاي کصهـترین خصیمــدند که مهــمعتق

سازد، کارآفرینان را از سایرین متمایز می
احمدپور،همچنین. خالقیت و نوآوري است

نیز خصیصه خالقیت را مهمترین ) 1(داریانی
وسترگارد . داندعامل در کارآفرینی فرد می

نیز در پژوهش خود عوامل) 3(و گیب) 15(
کارآفرینیهايویژگیشامل نداشتنفردي
وبدبینینفس،بهاعتمادنداشتنمانند
سازندههايحلراهارائهدرناتوانینگري،منفی

ترین عوامل و موانع عنوان مهمه مفید را بو
.کارآفرینی مطرح کردند

فرهنگـی در  -بندي عوامـل اجتمـاعی  رتبه
ــش  ــارآفرینی دان ــدگاه  ک ــان از دی آموختگ

پاسخگویان
در مؤثراجتماعی-فرهنگیله عوامل از جم

ــرمایه،    ــأمین سـ ــد از تـ ــارآفرینی عبارتنـ کـ
هـاي شـغلی رشـته    هاي دولت، فرصتسیاست

تحصیلی، راهنمایی و مشاوره، مسائل اقتصادي 
انـدازي  راي راهجامعه، وجود قوانین و مقررات ب

ــار و   ــب و ک ــدگاه  . ...کس ــمت دی ــن قس در ای
امـل  دانشجویان نسـبت بـه هریـک از ایـن عو    

نتایج حاصل از این بررسـی  . بررسی شده است

طور همان. نشان داده شده است)3جدول(در 
تـرین  دهد، مهـم هاي جدول نشان میکه یافته
مؤثر در کـارآفرینی  اجتماعی-فرهنگیعوامل 

از دیدگاه دانشجویان به ترتیب اهمیت عبارتند 
هـه، جذابیت حرفـامعـادي جـل اقتصـمسائ: از

ی، رضایت والدین نسـبت بـه تصـمیم    کارآفرین
ــراي راه ــود   بـ ــار، وجـ ــب و کـ ــدازي کسـ انـ

اي تخصصـی و حرفـه  -هـاي تجـاري  ساختزیر
هاي جدیـد و در حـال رشـد،    مورد نیاز شرکت

انتقال شایسته نتایج تحقیقات و توسعه دولـت  
هاي جدیـد و در حـال رشـد، وجـود     به شرکت

انـدازي کسـب و کـار، تـأمین     قوانین بـراي راه 
نظام تعلیم و تربیـت در توسـعه   تأکیدیه، سرما

. کارآفرینی
) 15(نتایج حاصل از تحقیقات وسـترگارد  

هاي این بخش از پـژوهش را  یافته) 3(و گیب 
آنهـا در پـژوهش خـود عوامـل    . کنندتأیید می

وجامعــهمحیطــیشــرایطاجتمــاعی شــامل
سـازمان برحاکممناسباتنظیرحاکمفرهنگ

مشـکالت خـانواده، ،دولـت هـاي سیاستکار،
تــأمینمشــکلجامعــه،اقتصــاديوفرهنگــی
مشـخص را  شـغلی هـاي فرصـت نبودسرمایه،

ترین عوامـل و موانـع کـارآفرینی    عنوان مهمبه
. مطرح کردند
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وختگان از دیدگاه پاسخگویانآمفرهنگی در کارآفرینی دانش-بندي عوامل اجتماعیرتبه- 3جدول
رتبهضریب تغییرات*میانگیناجتماعی- فرهنگیعوامل 

75/685/21مسائل اقتصادي جامعه
71/698/22جذابیت حرفه کارآفرینی

47/693/23اندازي کسب و کاررضایت والدین نسبت به تصمیم براي راه
15/697/24جدید و در حال رشدهايشرکتاي مورد نیاز تخصصی و حرفه- هاي تجاريزیرساخت

11/673/25جدید و در حال رشدهايانتقال شایسته نتایج تحقیقات و توسعه دولت به شرکت
06/602/36اندازي کسب و کاروجود قوانین براي راه

623/37مین سرمایهأت
97/504/38نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کارآفرینیتأکید

90/595/29هاي جدید و در حال رشدضاي آزاد بازار براي شرکتف
71/588/210راهنمایی و مشاوره

68/509/311هاي جدید و در حال رشدهاي دولتی براي کمک به شرکتبرنامه
66/518/312هاي شغلیفرصت

65/509/313رشته تحصیلی
61/577/214هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی

49/522/315هاي دولتسیاست
631/2میانگین شاخص

.باشدمی1- 10دامنه میانگین : *

در کــارآفرینی از مــؤثربنــدي عوامـل  رتبـه 
دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه

دانشجویان مورد مطالعه معتقدند از میـان  
آموزشـی، فـردي،   (عوامل مؤثر در کـارآفرینی  

ــی ــاعی-فرهنگ ــردي ) اجتم ــل ف داراي عوام
). X=90/6(باشـند رتبه مـی باالترین اهمیت و

ــین ــه دوم و  ،همچن ــل آموزشــی در مرتب عوام
دررتبـه سـوم قـرار    اجتماعی-فرهنگیعوامل 
به عبـارت دیگـر، از دیـدگاه    ). 4جدول (دارند 

دانشجویان عوامل فردي نظیر خالقیت، داشتن 
توانـایی  هـا، هدف، توانایی در شناسایی فرصت

پـذیري مـالی،   گیري، میزان ریسـک در تصمیم
ــ ــئولیت توان ــدیریتی، مس ــذیريایی م داراي پ

بیشــترین اهمیــت در کــارآفرینی دانشــجویان 
هاي کارآفرینانـه  اهمیت بیشتر ویژگی. باشدمی

نسبت به عوامـل بیرونـی و   ) عوامل فردي(فرد 
دهـد  محیطی طبق نظر دانشجویان نشـان مـی  

ها در افراد مختلـف الزم  گیکه پرورش این ویژ
در عصـر  . پـذیر اسـت  و از طریق آموزش امکان

فراصنعتی یا عصر اطالعات که سرعت تغییـر و  
تحوالت بسیار باال بوده، اهمیت نیروي انسـانی  

شـود تـا   خالق از هر دوره بیشتر احسـاس مـی  
بتوانند با تفکر و اندیشه خـود، بـه خالقیـت و    

آموزشـی مـوفقی   هر دوره . کارآفرینی بپردازند
ــی ــود    م ــراي بهب ــتري را ب ــا و بس ــد فض توان

هایی چون خالقیت، توانایی حل مساله شاخص
فـراهم  ... گیري، توانـایی مـدیریتی و   و تصمیم

هـاي  باید توجه داشت که برخـی ویژگـی  . آورد
صورت مسـتقیم  توان بهفردي کارآفرینی را می

صـورت  هـا را بـه  آموزش داد، اما بعضی ویژگی
ــر ــغی ــی   تقیم و ازمس ــر در بعض ــق تغیی طری

نظام آموزشی و از جمله تغییـر در  هايرویکرد
. توان تقویت نمودهاي آموزشی میشیوه
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در کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعهمؤثربندي عوامل رتبه- 4جدول
ولویتا*میانگیندر کارآفرینی دانشجویانمؤثرعوامل 

39/62عوامل آموزشی
90/61عوامل فردي

63اجتماعی-عوامل فرهنگی 
.باشدمی1-10دامنه میانگین : *

ــب   ــات گی ــل از تحقیق ــایج حاص و )3(نت
ــترگارد ــه)15(وس ــمت از  یافت ــن قس ــاي ای ه

.کندپژوهش را تأیید می
هـاي  هـا و شایسـتگی  بندي توانمنـدي رتبه

کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه
ــدي و   ــزان توانمنـ در ایـــن قســـمت میـ
شایستگی کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعـه  

هـاي  کـه یافتـه  طـور همان. سنجیده شده است
دهد، میـزان توانمنـدي و   مینشان )5جدول (

ــی   ــط م ــجویان متوس ــتگی دانش ــد شایس باش
)84/6=X .( با مرور مجدد) مشـخص  )5جدول

شود که دانشجویان مورد مطالعه بیشـترین  می

توانمندي را به ترتیب در روابط اجتمـاعی،  
هـاي ارتبـاطی و رهبـري و    خالقیت، توانمندي

. باشــنده دارا مــیهــاي حــل مســالتوانمنــدي
دهـد میـزان   نشـان مـی  هـا طور که یافتههمان

توانمندي کارآفرینی دانشجویان مورد بررسـی  
توان باشد که میکمی باالتر از حد متوسط می

با فـراهم کـردن عوامـل مسـاعدتر آموزشـی و      
ــردي و  اجتمــاعی-فرهنگــیبهبــود عوامــل ف

کارآفرینی میزان توانمندي را در آنها بهبود داد 
ها و بـا ایجـاد   تا بتوانند با کسب این توانمندي

آموختگــان شــغل، معضــل بیکــاري دانــش   
.کشاورزي را کاهش دهند

هاي کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعهها و شایستگیبندي توانمنديرتبه- 5جدول
ولویتاتغییراتضریب*میانگینهاي فردي کارآفرینیها و شایستگیتوانمندي

34/755/21روابط اجتماعی
21/744/22خالقیت
05/762/23هاي ارتباطی و رهبريمهارت
52/655/24هاي حل مسئلهمهارت

47/655/25مهارت در تولید کاال و خدمات
47/673/26هامهارت شناسایی فرصت

84/609/2میانگین شاخص
.باشدمی1-10یانگین دامنه م: *

مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به عوامـل  
فرهنگی با توجه -اجتماعی آموزشی، فردي،

به سطح توانمندي آنها 
در این قسمت افراد مورد مطالعه از لحاظ 

مؤثرهاي کارآفرینی و عوامل میزان توانمندي

ابتدا با . اندبر آن مورد مقایسه قرار گرفته
روش(اي ز روش تحلیل خوشهاستفاده ا
K-mean(دانشجویان کشاورزي به سه گروه ، :

توانمندي کم، توانمندي متوسط و توانمندي 
دگاه ـسه دیـسپس به مقایزیاد تقسیم شدند و 
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سه گروه از دانشجویان با سطح توانمنـدي  
نتایج حاصـل  . زیاد پرداخته شدکم، متوسط و

ــی در   ــن بررس ــدول (از ای ــت ) 6ج ــده اس . آم
دهـد کـه تفـاوت    ها نشان مـی مقایسه میانگین

داري در دیــدگاه ســه گــروه توانمنــدي معنــی
-فرهنگـی نسبت به عوامل آموزشـی، فـردي و   

آزمون تعقیبی . کارآفرینی وجود دارداجتماعی
LSD1ــی نشــان داد ــاوت معن ــه تف داري در ک

یــدگاه دانشــجویان بــا توانمنــدي زیــاد و     د
دانشجویان با توانمندي متوسط و کـم  نسـبت   

اجتمـاعی وجـود   -به اهمیت عوامـل فرهنگـی  
. دارد

اجتماعی دانشجویان با توجه به سطح توانمندي آنها - مقایسه عوامل فردي و عوامل فرهنگی-6دول ج

*فرینیهاي فردي کارآها و شایستگیمیزان توانمنديمتغیر
FP-value زیادمتوسطکم

38/4**اجتماعی-عوامل فرهنگی b44/5 b36/7 a61/140001/0
21/5**عوامل فردي c65/6 b09/8 a23/190001/0

73/3**عوامل آموزشی c81/5 b33/8 a85/170001/0

توانمنديسطحبادانشجویانواقعدر
لـعوامايرـبريـبیشتاهمیتاالـب

دیگرگروهدوبهنسبتاجتماعی- فرهنگی
عواملکهمعتقدندوباشندمیقائل

بیشتريتأثیر)6جدول(اجتماعی- فرهنگی
نقشیافتهاین. دارنددانشجویانکارآفرینیدر
بروزدراجتماعی-فرهنگیمسائلاهمیتو

مرورهمچنین. دهدمینشانراکارآفرینی
هرکهدهدمینشان)6لجدو(نتایجمجدد

ومتوسط،کم،توانمندي(دانشجویانگروهسه
کارآفرینیآموزشیوفرديعواملنظراز) زیاد

اینتفسیردر. انددادهنشانداريمعنیتفاوت
درتوانمنددانشجویانگفتتوانمییافته

رديـفايـهویژگیدـدنـمعتقرینی،ـارآفـک
تواني،خودکارآمدخالقیت،مثل(ارآفرینیک

و...) وريـذیـــپولیتـئــمسگیري،میمــتص
فضايوجودمثل(کارآفرینیوزشیـآمواملـع

محیطوجوددانشگاه،دررقابتیمناسب
دانشجویانمشارکتخالق،وپویاخوابگاهی

ماهیتازدانشجویانآگاهیکالس،در
...) وآیندهکاريشرایطوکشاورزيهايرشته
. داردکارآفرینیبروزدربیشتريتأثیر

وفرديعواملوهاویژگیهرچههمچنین
توانمنديشود،میبیشترکارآفرینیآموزشی

.گرددمیبیشترنیزدانشجویانکارآفرینانه
عوامـل بهنسبتدانشجویاندیدگاهمقایسه

آنها جنسیتبهتوجهباکارآفرینیدرمؤثر
ران در این قسمت دیـدگاه پسـران و دختـ   

دانشجو نسبت به عوامـل مـؤثر در کـارآفرینی    
مقایسـه  ) فرهنگی-آموزشی، فردي، اجتماعی(

نتــایج حاصـل از ایـن بررســی در   . شـده اسـت  
هـاي  یافتـه . نشان داده شـده اسـت  )7جدول (

پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه دختـران  
و پســران نســبت بــه عوامــل فــردي و عوامــل 

).LSD(داري ندارندتفاوت معنی05/0، در سطح ن داده شدندی که با حروف مشابه نشاهایدر ردیف میانگین: *
. متغیر باشد20-4تواند بین شاخص می: **

1- Least Square Difference (LSD)
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اما . دار نداشتمعنیتفاوت اجتماعی-فرهنگی
زشـی مـؤثر در کـارآفرینی    در مورد عوامل آمو

داري میــان دختــران و پســران تفــاوت معنــی
هـاي  گونه کـه یافتـه  همان. مشاهده شده است

دهـد دختـران اهمیـت    نشـان مـی  )7جدول (
از. باشندبیشتري براي عوامل آموزشی قائل می

شـده بررسیپژوهشایندرکهموارديجمله
عوامل آموزشـی در میانگینتفاوتوجوداست

کـه اسـت پسـر ودخترکارآفرینی دانشجویان

هرچـه بـه حضـور  توجهباموضوعاینبررسی
ــتر ــجویانبیش ــردانش ــگاهدردخت ــادانش وه

اما .داردخاصیاهمیتعالی،مؤسسات آموزش
در تحقیق انجام شده توسـط شـیري و عربـی   

زي نگرش دانشـجویان کشـاور  در بررسی) 14(
داري بـین  نسبت به کارآفرینی، تفـاوت معنـی  

نگــرش کــارآفرینی دانشــجویان دختــر و پســر 
. مشاهده نشد

مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به عوامل مؤثر در کارآفرینی با توجه به جنسیت آنها-7جدول 

tP-valueآماره جنسیتمتغیر پسردختر
01/0**- 42/521/438/2*عوامل آموزشی

88/0- 01/796/614/0عوامل فردي
50/0-14/680/566/0اجتماعی-فرهنگیعوامل 

.درصد5دار در سطح معنی: **.متغیر است10تا 1دامنه میانگین بین : *

بــر مــؤثرتحلیــل رگرســیونی عوامــل   
انشجویانهاي کارآفرینی دتوانمندي
رابطه عوامل آموزشی، )8جدول(در 
، وضعیت اشتغال، اجتماعی- فرهنگیفردي، 

سن، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر با 
. هاي کارآفرینی بررسی شده استتوانمندي

دهد، هاي جدول نشان میطور که یافتههمان
عوامل آموزشی، عوامل فردي، عوامل 

شاغل (تغالاجتماعی، و وضعیت اش- فرهنگی
داراي رابطه مثبت و ) یا بیکار با کد صفر و یک

. باشندهاي کارآفرینی میدار با توانمنديمعنی
توان گفت هرچه عوامل در تفسیر این یافته می
جو و فضاي مناسب آموزشی نظیر وجود 

، محیط خوابگاهی پویا و رقابتی در دانشگاه
آگاهی خالق، مشارکت دانشجویان در کالس، 

هاي کشاورزي و شجویان از ماهیت رشتهدان

گران صالحیت آموزش، شرایط کاري آینده
امکان دسترسی به اساتید براي ، و کارآفرینی

، عوامل ....و اخذ راهنمایی در خارج از کالس
فردي نظیر داشتن هدف، باور به خودکارآمدي، 

یري، ـــگمـــایی در تصمیــوانــت، تـــخالقی
وانمندي برقراري ارتباط و پذیري، تمسئولیت

مسائل شامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل ...
، جذابیت حرفه کارآفرینی، اقتصادي جامعه

اندازي رضایت والدین نسبت به تصمیم براي راه
تخصصی - هاي تجاري زیرساخت، کسب و کار

هاي جدید و در اي مورد نیاز شرکتو حرفه
و انتقال شایسته نتایج تحقیقات، حال رشد

هاي جدید و در حال توسعه دولت به شرکت
تر باشد و میانگین باالتري فراهم.... و رشد

هاي کارآفرینی فرد نیز داشته باشد، توانمندي
ل بودن ــرف دیگر شاغـاز ط. بیشتر خواهد بود
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هاي کارآفرینی فرد نیز باعث افزایش توانمندي
توان نتیجه گرفت بنابراین، می. دوي خواهد ش

ــی،      ــردي، آموزشـ ــل فـ ــود عوامـ ــه بهبـ کـ
و فــراهم کــردن زمینــه اجتمــاعی-فرهنگــی

مثبـت و  تـأثیر توانـد  اشتغال دانشـجویان مـی  

هاي کـارآفرینی  اي در افزایش توانمنديسازنده
حاصـل از  نتـایج با یافتهاین . آنان داشته باشد

و رضوي ) 8(زاده پور و منجمتحقیقات خسروي
.همخوانی دارد) 12(و همکاران 

هاي کارآفرینی دانشجویانضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش با توانمندي-8جدول
P-valueمقدار ضریب همبستگی پیرسونمتغیر

22/001/0وضعیت اشتغال
26/0- 06/0سن

42/0- 01/0تحصیالت پدر
13/0085/0تحصیالت مادر
75/00001/0عوامل آموزشی

53/00001/0عوامل فردي
47/00001/0اجتماعی-عوامل فرهنگی

منظور بررسی توانایی متغیرهاي مستقل به
ــق  ــردي،   (تحقیــ ــی، فــ ــل آموزشــ عوامــ

ــی ــاعی-فرهنگ ــتغال اجتم ــعیت اش در ) ، وض
هـاي کـارآفرینی   بینـی میـزان توانمنـدي   پیش

. ده شـد دانشجویان از رگرسیون خطـی اسـتفا  
هـاي مربـوط بـه متغیـر     براي این منظور گویه

عوامل آموزشی با هم جمـع و نهایتـاً شـاخص    
هـا بدسـت   جمع گویهعوامل آموزشی از حاصل

ها آمده که با تقسیم عدد حاصل بر تعداد گویه
خواهـد بـود کـه بـدین     10تـا  1عددي بـین  

صورت شاخص عوامل آموزشی متغیري نسـبی  
وارد معادلـه رگرسـیون   تواندخواهد بود که می

ــود ــردي و  . شـــ ــل فـــ ــورد عوامـــ در مـــ
نیز به همین صورت عمـل  اجتماعی-فرهنگی

نتــایج حاصـل از ایـن بررســی در   . شـده اسـت  
از آنجـا کـه   . نشان داده شده اسـت )9جدول (

تنها ضـریب همبسـتگی چهـار عامـل فـردي،      
و وضعیت اشتغال اجتماعی-فرهنگیآموزشی، 

) 8جـدول  (ارآفرینیهاي کـ نديبا متغیر توانم
دار شده است، لذا تنها ایـن چهـار عامـل    معنی

. دـدنـوارد معادله رگرسیون ش
ـــم ـــحـمR2زان ـی ـــاسب )81/0(دهـه ش
هاي مسـتقل در  متغیرگذاريتأثیردهنده نشان

در . هاي کارآفرینی دانشجویان اسـت توانمندي
توان گفت که در مجموع میR2تفسیر میزان 

عوامــل آموزشــی، فــردي، (عامــلایــن چهــار
81) و وضــعیت اشــتغالاجتمــاعی-فرهنگــی

ــانس توانمنــدي  ــرات واری هــاي درصــد از تغیی
.کنندکارآفرینی را تبیین می

درآنهاتأثیرومتغیرهرمیزان9جدولدر
طور که اما همان. شودمیمشخصمدل
سه تأثیردهد تنها هاي جدول نشان مییافته

بر اجتماعی-فرهنگیو عامل فردي، آموزشی 
دار شده وانمندي کارآفرینی دانشجویان معنیت

تغییرات واریانس ،عبارت دیگره ب. است
وان از ــتتوانمندي کارآفرینی دانشجویان را می
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-فرهنگــیطریــق عوامــل فــردي، آموزشــی و 
عوامـل  بـراي بتـا مقـدار .کردتبییناجتماعی

بیشـترین دهندهنشانکهاست82/0آموزشی 
عوامـل هرچـه یعنـی ،باشـد میافزایشیتأثیر

ــد، توانمنــدي کــارآفرینی  آموزشــی بهبــود یاب
با توجه بـه  لذا، .شودمیبیشترنیزدانشجویان

، معادلـه  9توضیحات ارائه شده و نتایج جدول 
ــل از   ــی حاص ــخط ــل آموزرـتأثی ــی، عوام ش

هاي کارآفرینی بر توانمندياجتماعی-فرهنگی
صورت هاي کشاورزي بهدانشکدهدانشجویان در

:باشدزیر می
Y=0.22+0.13X1+0.92X2+0.60X3

Y=توانمندي کارآفرینی
X1= اجتماعی-فرهنگیعوامل
X2=عوامل آموزشی

X3=عوامل فردي
توان گفت که اگر یر معادله فوق میر تفسد

یک واحد اجتماعی-فرهنگییانس عوامل وار
هاي کارآفرینی افزایش یابد، واریانس توانمندي

از طرف . د یافتافزایش خواه15/0دانشجویان 
یر یک واحد در واریانس عوامل فردي یغت،دیگر

در واریانس توانمندي 52/0موجب افزایش 
فزون بر آن، . کارآفرینی دانشجویان خواهد شد

ه میزان یک ـمل آموزشی باگر واریانس عوا
ر ـانس متغیـد، واریـابـش یـزایـد افـواح

82/0زان ـه میـارآفرینی بـاي کـهديـتوانمن
نتایج حاصل از تحقیقات. هد یافتافزایش خوا

) 15(و وسترگارد ) 8(پور و همکارانسرويخ
.با این نتایج همخوانی دارد

هاي کارآفرینی دانشجویانر توانمنديبمؤثرتحلیل رگرسیونی عوامل - 9جدول
P-value تی بتا بی متغیر

002/0 18/3 - 22/0 مقدار ثابت
48/0 69/0 03/0 24/0 وضعیت اشتغال
002/0 63/15 82/0 92/0 عوامل آموزشی
001/0 22/5 52/0 60/0 عوامل فردي
003/0 07/3 15/0 13/0 اجتماعی-عوامل فرهنگی

90/0=R 81/0=R2 80/0=R2 Adj 44/111=F 0001/0=Sig

دغدغه آموزش عالی امروز ایـن اسـت کـه    
آموختگان آن بتواننـد از دانـش عملـی و    دانش

اي برخــوردار شــوند تــا هــاي حرفــهتوانمنــدي
بتوانند کارآفرینی کنند و مشـاغلی تـازه پدیـد    

امروزه دانشجویان به خوبی این موضـوع  . آورند
در بیرون از دانشگاه شـغل  اند که را درك کرده

اي منتظر آنها نیست و خود باید بـه فکـر   آماده
خوشـبختانه، ایـن   . ایجاد کسـب و کـار باشـند   

شرایط موجب شده که انگیزه کارآفرین شـدن  
در دانشجویان شکل بگیرد، لیکن  ایـن انگیـزه   

صورت بالفعـل  هنوز به صورت بالقوه است و به
. درنیامده است

عنوان یکی از سه بخش عمده کشاورزي، به
اقتصادي، در کنار بخش صنعت و خدمات و 

کننده غذاي جوامع شهري جایگاه بخش تأمین
سفانه این رشته نیز همانند أاما مت. اي داردویژه
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ها بـا  هاي تحصیلی در دانشگاهبسیاري از رشته
هاي فائق یکی از راه. مشکل بیکاري روبرو است

آمدن بر این مساله، ارائه تعریفـی نـو از مقولـه    
کار و اشتغال و گذر از کارجویی و کاریـابی بـه   

وزشـریق آمـه آن از طـارآفرینی و نیز اشاعـک
. باشدمی

امروزه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش 
: سـت عالی کشاورزي از دو جنبه حائز اهمیت ا

اول شرایط جدید جامعه جهانی و بازار کار کـه  
ــالی ایجــاب مــی کنــد دانشــجویان آمــوزش ع

صورت کارآفرینانه آموزش ببینند تا بتواننـد  به
در مواجه با شرایط جدید، موفق عمل کننـد و  
دوم شرایط جدیـد بـازار کشـاورزي در سـطح     

. صـورت کـامالً رقـابتی اسـت    المللی که بهبین
منظـور موفقیـت در   ران بـه بخش کشاورزي ایـ 

المللـی نیازمنـد افـرادي اسـت کـه      سطح بـین 
ها موفـق عمـل   بتوانند در رقابت با سایر کشور

کنند و به رشد و توسعه کشاورزي ایران کمک 
له سـعی شـده اسـت تـا     لذا در این مقا. نمایند

کارآفرینی از دیـدگاه  بر توانمنديمؤثرعوامل 
.دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد

ــه     ــت ک ــاکی از آن اس ــق ح ــایج تحقی نت
دانشجویان مورد مطالعه عواملی مانند پویـایی،  
مشارکت، رقابت، آگاهی و دانش که منجـر بـه   

هـا  مشارکت خودجوش دانشـجویان در برنامـه  
شود را داراي بیشـترین اهمیـت و بـرعکس    می

عواملی مثل تـأمین مسـائل مـالی بـراي خـود      
حمایــت دولــت، اشــتغالی، قــوانین و مقــررات، 

ترین اهمیت تناسب برنامه درسی، را داراي کم
. داننددر کارآفرینی می

توان گفت کـه  با توجه به نتایج تحقیق می
وجود فرهنگ کارآفرینی در جامعه بـه نحـوي   

اي بـراي  که افراد جامعه ارزش و احتـرام ویـژه  
هاي جدید و خالق قائـل  کارآفرین و براي ایده

کـافی از طـرف مـردم و دولـت     بوده و حمایت 
تواند انگیزه کارآفرینی صورت گیرد، مسلماً می

امـا  . در دانشجویان و دیگر افراد را تقویت کنـد 
اگر فرد احساس کنـد کـه در جامعـه از افـراد     

شود بلکه فردي کارآفرین نه تنها قدردانی نمی
رود بـا مخالفـت از   دنبال کـارآفرینی مـی  که به

اي دولتی مواجه شـده و  هسوي خانواده و نهاد
بــراي تصــویب و اجــراي طــرح خــود بایســتی 
مراحل دشوار و طوالنی سپري کنـد، انگیـزه او   
کــاهش یافتــه و در جســتجوي شــغلی آمــاده  

هاي تحقیق حاکی از یافتهعالوه ه ب.خواهد بود
آن بود که تقریباً همه دانشجویان مورد مطالعه 

ن اشتغال به غیر تحصیل نداشته و منبـع تـأمی  
از آنجــا کــه .باشــددر آمــد آنهــا خــانواده مــی

هــاي هــا و شایســتگی میــانگین توانمنــدي 
لـذا  ،باشدکارآفرینی در آنها در حد خوبی می

شاید بتوان گفت دلیل بیکاري آنهـا و نداشـتن   
اســتقالل مــالی تــاکنون شــاید نــاتوانی در     

ها، عدم باور به خودکارآمـدي،  شناسایی فرصت
و عـدم  ) عوامل فردي(پذیري مالیعدم ریسک

حمایــت مــالی دانشــگاه بــراي فــراهم نمــودن 
اشتغالی دانشجویان، عدم ارتبـاط  مقدمات خود

عوامل (ي اجتماعی ذیربطهانادانشگاه با سازم
ــه  )آموزشــی ، عــدم رضــایت والــدین نســبت ب

انـدازي کسـب و کـار، وجـود     تصمیم بـراي راه 
انـدازي کسـب و کــار  سـخت بــراي راه قـوانین  

اهمیــت . باشــد) اجتمــاعی-فرهنگــیعوامــل (
عوامـل  (هـاي کارآفرینانـه فـرد    بیشتر ویژگـی 

نسبت به عوامل بیرونی و محیطی طبق ) فردي
دهد که پرورش ایـن  نظر دانشجویان نشان می
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ها در افراد مختلف الزم است و از طریق ویژگی
. پذیر استآموزش امکان

بررسیپژوهشایندرکهموارديجملهاز
عوامـل  در میـانگین تفـاوت وجـود استهشد

پسـر ودختـر کارآفرینی دانشـجویان آموزشی
به حضـور توجهباموضوعاینبررسیکهاست

وهـا دانشگاهدردختردانشجویانبیشترهرچه
در .داردخاصیاهمیتعالی،مؤسسات آموزش

ــده      ــت آم ــایج بدس ــه نت ــه ب ــا توج ــت ب نهای
:شودپیشنهادهاي زیر ارائه می

هـاي تحقیـق عوامـل    با توجه بـه یافتـه  -
داري بـر کـارآفرینی   معنـی تـأثیر فردي داراي 

با توجه به این یافتـه  ،لذا. باشددانشجویان می
امه درسـی بـر اسـاس    شود که برنپیشنهاد می

هاي با استفاده از شیوهمحور یادگیري مشارکت
تدریس متنـوع ماننـد روش طوفـان اندیشـه و     

وجب شود قدرت تخیـل،  ه مباشد کحل مساله 
فعــال شــده و در دانشــگاه ان دانشــجویتفکــر
.ایش خالقیت در دانشجویان شودافزموجب
-فرهنگـی هاي تحقیق عوامل طبق یافته-

زیادي در کـارآفرینی  تأثیرنیز داراي اجتماعی
شـود بـا   پیشنهاد مـی ،لذا. باشددانشجویان می

غات براي ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی و تبلی
تر شدن کارآفرینی جهت تقویت عوامـل  جذاب

. کارآفرینی اقدام شوداجتماعی-فرهنگی
هاي تحقیق نشان داده است که مسائل یافته-

-فرهنگیعوامل (اقتصادي و تأمین سرمایه 

سزایی در کارآفرینی بهتأثیرنیز ) اجتماعی
شود دانشجویان خواهد داشت، لذا پیشنهاد می

زایی خصوصاً در هاي اشتغالخشتسهیالت ب
ریزي شده و از امر کشاورزي به صورت برنامه

طریق مراجع ذیصالح به اطالع دانشجویان 
برسد تا در طی دوران تحصیل با آینده شغلی 

.هاي شغلی موجود آشنا شوندو فرصت
نقش مهم عوامل آموزشی در با توجه به -

اد شنهــپیویان ــتوانمندي کارآفرینی دانشج
هاي ها با برگزاري کارگاهشود که دانشگاهمی

مچنین کارگاهــغال و هــی و اشتــکارآفرین
کارآفرینی و تدوین طرح تجاري و با اختصاص 

هاي مالی به بهترین طرح تسهیالت و مشوق
ر دانشگاه به جو مشارکتی، رقابتی و پویا را د

ف دیگر دانشجویان بتوانند وجود آورند و از طر
هاي خود را ارائه و پس از بررسی طرح

متخصصان از حمایت مالی دانشگاه براي 
. اجراي آن برخوردار شوند

هـاي  شـود بـا برگـزاري کارگـاه    پیشنهاد می-
هـاي افـراد   آموزشی با موضوع آشنایی با تجربه

هاي خالقیت و نـوآوري جهـت   کارآفرین، روش
. تقویت عوامل فـردي کـارآفرینی اقـدام شـود    

ازکـارآفرینی بـه دانشجویانتشویق،همچنین
گردندمیتلقیمهمآنانبرايکهافراديسوي
وغیـره واسـتادان مادر،وپدردوستان،مانند

سـوي ازکارآفرینـان بـه دادنبهاوارزشنیز
. شودجامعه پیشنهاد می
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Factors Affecting Entrepreneurship Empowerment and
Employment After Graduation (The Case of the Bachelor Students of

Agriculture in Yasouj University)

Sedighe Gasemii1, Samira Bahramian2 and Mostafa Ahmadvand3

Abstract
The Unemployment of agricultural graduates has been one of the most important

challenges of higher education systems in recent years, and has had the negative effects
on students’ learning and motivation. But it seems that according to the capacity of the
agricultural sector in Iran, this problem can be solved by enhancing students’
entrepreneurship empowerment. Thus, the main purpose of the present study was to
identify the factors affecting entrepreneurship empowerment and employment of
students after graduation that implemented by survey method. The statistical population
of the study was the senior students at Yasouj University (160 person), that 110 of them
selected by proportional stratified random sampling. Data were gathered using
questionnaires. The face validity and reliability of the questionnaire was confirmed by
experts and pilot study, and measuring Cronbach’s alpha (0.89 - 0.97). The results of the
study showed that the majority of students believed, individual, socio-cultural and
educational factors respectively have the greatest effect on students' entrepreneurial
skills. The most important individual factors includes self-efficacy beliefs and
creativity; the most important socio-cultural factors includes community’s economic
issues and the attractiveness of entrepreneurship career; and the most important
educational factors includes the existence of  competitive environment in university and
the creative and dynamic environment in dorms. The results showed that the
respondents have more potential in social relations, creativity, and leadership and
communication skills, respectively. Finally, it is recommended some suggestions for
developing the entrepreneurship empowerment.

Keywords: Entrepreneurship, Agricultural students, Individual and educational factors,
Socio-cultural factors, Yasouj University
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