
43.................. ......................................................................................1394تابستانو بهار/3شماره / دومسال/ کارآفرینی و کشاورزي

شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزي 
)مرکزآموزش کشاورزي شهرستان میاندوآب:مطالعه موردي(

2حسن صدیقیو 1لطیف محمدزاده

چکیده
. تحقیق حاضر، به منظور شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مرکز آموزش کشاورزي شهرستان میاندوآب انجام شده است

زآموزش شامل همه فراگیران مرکجامعه آماري . باشد که به روش پیمایشی انجام شدهمبستگی می-تحقیق از نوع توصیفی
از این تعداد .باشدهاي درس کارآفرینی شرکت کرده بودند، میکه در کالسفراگیر 300کشاورزي شهرستان میاندوآب شامل 

ها از مصاحبه و آوري دادهبراي جمع. گیري تصادفی انتخاب شدندنفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه178
در تأیید روایی پرسشنامه، از نظر . باشند، استفاده شدها در روش پیمایشی میدادهآوريترین ابزار در جمعامه که اصلیپرسشن

دهد که نبود تعامل میان دانشگاه و هاي این تحقیق نشان مییافته. مدرس استفاده شداساتید دانشگاه تربیت
ضمن اینکه نتایج . متخصص در تدریس به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدندهاي کارآفرین و عدم استفاده از مدرسان بنگاه

.ترین عامل شناسایی کردریزي را به عنوان مهمگذاري و برنامهبه دست آمده از تحلیل عاملی، نارسایی سیاست

میاندوآب، شهرستانتحلیل عاملیروحیه کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، موانع آموزشی، : ي کلیديهاهواژ

مقدمه
توسعه جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و 
فرهنگی نیازمند نیروي انسانی خالق و کارآفرین 

ي است که طی آن فرد فرآیندکارآفرینی . باشدمی
هاي نو و خالق و کارآفرین مبادرت به خلق ایده

با خطر و فرآینداین . کندهاي تازه میشناسایی ایده
ریسک همراه است که در نهایت منجر به عرضه محصول 

کارآفرینی با عملکرد و . شودیا خدمتی تازه به جامعه می
پیامدهاي خوبی که دارد، توانسته به عنوان 

هاي یی از مشکالت و بحرانحلی اساسی براي رهاراه
ي عرصهچنین باقی ماندن در اقتصادي و هم- اجتماعی

. )10،17(. قرار گیردهاي جهانی مورد توجه رقابت
ضرورت توجه به کارآفرینی در مراکز آموزشی و 

هایی هستند مشارکت این مراکز در توسعه اقتصاد، مقوله
ي اخیر مورد توجه بسیاري از که در چند دهه

.قرار گرفته استگذاران ریزان و سیاستبرنامه
یار با اهمیت است، موضوعی که در این میان بس

نقش و جایگاه نظام آموزشی در توسعه و ترویج فرهنگ 
یکی از اهداف مهم نظام آموزشی . باشدکارآفرینی می

کشور، پرورش نیروي انسانی ماهر و متخصص در 
توان گفت از این رو، می. راستاي نیازهاي جامعه است

ها و مراکز آموزشیاین امر در چند سال اخیر در دانشگاه
اما براي سازماندهی آن یک . ایران نیز شروع شده است

. )8،19(یاشد ریزي دقیق و منسجم ضروري میبرنامه
هاي معتقد است که فراگیرانی که در دوره)2(بل 

کنند، عالوه بر کسب آموزشی کارآفرینی شرکت می
هاي فنی نیز به دست هاي تخصصی، مهارتشایستگی

. نها تقویت شودارآفرینانه آهاي کآورند تا توانمنديمی
راي رویارویی با بها فراگیران را واقع، این دورهدر

سازد ها و تعامالت اجتماعی مختلف آماده میفرصت
در همین راستا، کارآفرینی با توجه به نقش .)7،13(

کند به شدت مورد توجه حساس که در توسعه ایفا می
مراکز آموزش ها و نظام آموزشی از جمله دانشکده

معتقد است ) 23(زمانی . کشاورزي نیز قرار گرفته است
که کارآفرینی در کشاورزي با ابداع و ترویج تکنولوژي 

وري اثربخش، تولید و مناسب، کاهش بیکاري، بهره
عرضه مناسب و در نهایت افزایش درآمد و کمک به 

هاي خالق و اقتصاد ملی و محلی، از طریق پرورش انسان
رغم لیع. باشدپذیر میبه چرخه کشاورزي امکانمبتکر 

شود و در چند اهمیتی که به آموزش کارآفرینی داده می
سال اخیر به شدت مورد حمایت قرار گرفته است، این 

هایی روبرو است که نوع آموزش نیز با موانع و چالش
ریزي و شناخت این موانع در مراحل مختلف برنامه

.)7،21،22(ضرورت داردهاي آموزشی اجراي دوره
گذاران شناسایی موانع آموزش کارآفرینی به سیاست

کند تصمیمات مناسبی را اتخاذ و مسئوالن کمک می
ساختار حال حاضر مراکز آموزش کشور، با هدف . کنند

آموزش تخصصی شکل گرفته است و کمتر به نیازهاي 
همین . کندبازار کار و کسب و کار در جامعه توجه می

کمتر با مفاهیم آموختگان دانشامر موجب شده که 
معتقد ) 15(التهان . کارآفرینی آشنایی داشته باشند

است ایجاد شرایط نامناسب اجتماعی و آموزشی، به 
هاي آموزش راحتی باعث از بین رفتن اثربخشی

نظران معتقدند که صاحب. کارآفرینان خواهد شد

)Latif.mohammadzadeh@yahoo.com:ولونویسنده مس(، دانشگاه تربیت مدرس،کارشناس ارشد-1
دانشگاه تربیت مدرس،دانشیار-2
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که کارآفرینی در کشاورزي با ابداع و ترویج تکنولوژي 

وري اثربخش، تولید و مناسب، کاهش بیکاري، بهره
عرضه مناسب و در نهایت افزایش درآمد و کمک به 

هاي خالق و اقتصاد ملی و محلی، از طریق پرورش انسان
رغم لیع. باشدپذیر میبه چرخه کشاورزي امکانمبتکر 

شود و در چند اهمیتی که به آموزش کارآفرینی داده می
سال اخیر به شدت مورد حمایت قرار گرفته است، این 

هایی روبرو است که نوع آموزش نیز با موانع و چالش
ریزي و شناخت این موانع در مراحل مختلف برنامه

.)7،21،22(ضرورت داردهاي آموزشی اجراي دوره
گذاران شناسایی موانع آموزش کارآفرینی به سیاست

کند تصمیمات مناسبی را اتخاذ و مسئوالن کمک می
ساختار حال حاضر مراکز آموزش کشور، با هدف . کنند

آموزش تخصصی شکل گرفته است و کمتر به نیازهاي 
همین . کندبازار کار و کسب و کار در جامعه توجه می

کمتر با مفاهیم آموختگان دانشامر موجب شده که 
معتقد ) 15(التهان . کارآفرینی آشنایی داشته باشند

است ایجاد شرایط نامناسب اجتماعی و آموزشی، به 
هاي آموزش راحتی باعث از بین رفتن اثربخشی

نظران معتقدند که صاحب. کارآفرینان خواهد شد

)Latif.mohammadzadeh@yahoo.com:ولونویسنده مس(، دانشگاه تربیت مدرس،کارشناس ارشد-1
دانشگاه تربیت مدرس،دانشیار-2

9/11/1392:تاریخ پذیرش26/9/1392:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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گیر آموزش کارآفرینی است، انترین موانعی که گریبمهم
کمبود بودجه، کمبود مدرسین با مهارت فنی باال و 

).7(باشدهاي ارزیابی مناسب میروش
شناسایی و بررسی تحقیقات زیادي در خصوص 
ها و مراکز آموزشیموانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه

در همین راستا، تحقیقی به منظور . انجام شده است
اندازي کسب و موانع آموزش کارآفرینی و راهشناسایی 

نتایج . کار در دو کشور آمریکا و انگلیس انجام شده است
هاي فرهنگی بین دو این تحقیق نشان داد که تفاوت

چنین نبود محیط دانشگاه و کسب و کار و هم
باشندترین موانع میگذاري کافی به عنوان مهمسرمایه

ترین مانع جهت آموزش بزرگ)12(اما کاتز.)5،22(
کارآفرینی در سطح آموزش عالی را کمبود مدرسین 

تحقیق . داندماهر و شایسته در زمینه کارآفرینی می
به منظور ) 20(دیگري توسط رحمانیان کوشککی 

ي دانشجویان مشارکت هاي کارآفرینانهبررسی توانمندي
-هاي کارآفرینی مراکز آموزش علمیکننده در دوره

ربردي کشاورزي در استان فارس انجام شد، ایشان در کا
ترین موانع در آموزش کارآفرینی را پژوهش خود عمده
دسترس نبودن منابع هاي عملی، درارائه نشدن آموزش

آموزشی به میزان کافی، عدم تعامل و ارتباط بین مراکز 
. شماردهاي الزم برمیآموزشی و جامعه و نبود حمایت

در تحقیق خود ارائه شدن دروس به ) 1(امیري و مرادي
صورت نظري و ناهماهنگی بین بازار کار با مراکزآموزشی 

هاي آموزش را از جمله موانع مهم اثربخشی دوره
علی و در تحقیق دیگر ابن. دانندکارآفرینی می

که در این زمینه انجام دادند، موانع ) 6(نسبرجبی
الزم نظام آموزشی آموزش کارآفرینی را نداشتن کارایی

ها در گذاريدر بخش کشاورزي، دیر بازده بودن سرمایه
هاي اجرا و متولی کشاورزي و ناهماهنگی بین دستگاه

همچنین، میرزامحمدي و . شمردندامر کارآفرینی بر
نیز در پژوهشی که تحت عنوان موانع و ) 16(همکاران 

نجام راهکارهاي کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران ا
ترین موانع آموزش دادند، به این نتیجه رسیدند که مهم

کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشور شامل مواردي 
هاي به صورت نظري، نهادینه نشدن نظیر ارائه درس

فرهنگ کارآفرینی در جامعه، ناهماهنگی بین بازار کار و 
تر ساختار نامناسب نظام ها و از همه مهمدانشگاه

. باشندآموزشی می
یکی از این مراکز، مرکز آموزش کشاورزي شهرستان 

غربی است، که زیر نظر میاندوآب در استان آذربایجان
این مرکز از سال . شودوزارت جهاد کشاورزي اداره می

، یعنی همزمان با تأسیس مرکز، براي همه 1378
ها اقدام به ارائه درس کارآفرینی با ارزش سه واحد رشته

چه لذا، آن.در مقاطع کاردانی و کارشناسی نموددرسی، 
مهم است شناسایی و رفع موانعی است که در مسیر 

با توجه به اینکه هدف . تحقق اهداف مورد نظر قرار دارند
از این تحقیق، مطالعه و شناخت موانع آموزش 

آموزش کشاورزي شهرستان کارآفرینی در مرکز
قل بتوان بخشی از باشد، امید است که حدامیاندوآب می
روي توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی را در معضل پیش

لذا، تحقیق حاضر براي . آموزش کشاورزي شناسایی کرد
شناسایی دقیق این موانع و دستیابی به هدف کلی، 

:کنداهداف اختصاصی زیر را دنبال می
اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهشناسایی ویژگی-
وزش ـدي عوامل بازدارنده آمبنعیین اولویتت-
وزش کشاورزي شهرستان ـمآارآفرینی در مرکزــک

میاندوآب
تحلیل عاملی موانع آموزش کارآفرینی به منظور -

تلخیص متغیرها 
همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و دیدگاه -

پاسخگویان نسبت به موانع آموزش کارآفرینی 
مستقل بینی میزان تأثیر جمعی متغیرهاي پیش-

تحقیق در متغیر وابسته

هامواد و روش
لحاظازروش تحقیق به کار رفته در این پژوهش 

دریافتوآوريجمعشیوهنظرازوکاربرديهدف،
نظرازچنینهمومیدانیمطالعاتحوزهدراطالعات
پرسشنامه ها،دادهگردآوريابزار. باشدمیکمیماهیت،

گیرياندازهابزارترینمتداولازکهحضوريمصاحبهو
آماريجامعه. باشدمیهستند،توصیفیتحقیقدر

کشاورزيآموزشفراگیرانی مرکزنفر از300شامل
باراکارآفرینیدرسباشند کهمیاندوآب میشهرستان

178از این تعداد . گذرانده بودنددرسیواحدسهارزش
روش نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و

پرسشنامه مورد نظر . گیري تصادفی انتخاب شدندنمونه
ترین موانع آموزش کارآفرینی در که با هدف تعیین مهم

گویه طراحی شده 20قالب دانشگاه تربیت مدرس در 
است، که در آن از پاسخگویان خواسته شد تا میزان 

هر یک از . ها را مشخص کننداهمیت هر یک از گویه
خیلیازقسمتی5لیکرتطیفقالبدرهاگویه

. گرفتقرارسنجشمورد5= زیادخیلیتا1=کم
اساتیدنظرازپرسشنامهرواییایاعتبارسنجشبراي
مدرستربیتدانشگاهکشاورزيآموزشوترویجگروه

چنین پایایی این پرسشنامه با هم. شدگرفتهکمک
. محاسبه شد86/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

ازاستفادهباشدهآوريجمعهايداده
. گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد18SPSSافزارنرم

استنباطیوتوصیفیبخشدودرهادادهتحلیلوتجزیه
.استشدهانجام
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بحثونتایج
هاي شخصی پاسخگویانویژگی

از آمار توصیفی نشان حاصلهايیافته
زننفر68و از افراد پاسخگو مردنفر110دهد که می

ازنیمیازبیشنفر پاسخگو،178ازچنین،هم.هستند
4/49(نفر88وروستادر) درصد6/50نفر،90(آنان

61از این تعداد . کنندمیزندگیشهردردیگر) درصد
ي قبلی در تجربهنفر از پاسخگویان اعالم کردند که

افراد ) نفر117(ي کارآفرینی داشتند و مابقی زمینه
اند اي در این زمینه نداشتههیچ تجربهگفتند که قبالً

). 1جدول (

)n=178(هاي شخصی پاسخگویان ویژگی- 1جدول 

عوامل بازدارنده آموزش کارآفرینی در مرکزآموزش 
کشاورزي 

ترین ، مهم2هاي حاصل از جدول با توجه به یافته
هاي کشاورزي موانع براي آموزش کارآفرینی در آموزش

عدم ارتباط نزدیک میان دانشگاه از دیدگاه پاسخگویان، 
این در حالی است که . باشدهاي کارآفرین میو بنگاه

هاي کارآفرینی هاي عدم تناسب بین محتواي دورهگویه
هاي با نیازهاي واقعی بازار کار، عدم تناسب روش

هاي دانشجویان آموزشی مورد استفاده با عالیق و قابلیت
در ساختار مرکز به ) ساالريدیوان(و وجود بروکراسی 

ترین موانع آموزش اهمیتترتیب به عنوان کم
.هاي کشاورزي شناسایی شدندآفرینی در آموزشرکا

بندي موانع آموزش کارآفرینی در مرکز آموزش کشاورزي شهرستان میاندوآباولویت-2جدول 

درصدفراوانیسطح متغیرمتغیر
1108/61مردجنسیت

682/38زن
178100کل

884/49شهرمحل زندگی
906/50روستا
178100کل

613/34بلیي کارآفرینیي قبلی در زمینهتجربه
1177/65خیر
178100کل

1071/60کارشناسیمقطع تحصیلی
719/39کاردانی

178100کل

رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین هاگویه
1 3204/0 096/1 42/3 هاي کارآفرینارتباط نزدیک میان دانشگاه و بنگاهعدم 
2 3232/0 254/1 48/3 هاي کارآفرینانهعدم استقبال از کارآفرینان موفق جهت تدریس برخی مهارت
3 3254/0 100/1 38/3 ارزش قائل نشدن جامعه براي کارآفرینان
4 3293/0 100/1 34/3 ي کارآفرینیزمینهعدم استفاده از تجارب آموزشگران متخصص در 
5 3312/0 133/1 42/3 ي مطالبفقدان طرح درس مناسب و عدم پیوستگی در ارائه
6 3325/0 144/1 44/3 عدم آشنایی با قوانین مالی و مدیریتی رایج در مدیریت کسب و کار 
7 3327/0 138/1 42/3 بخش کشاورزيهاي کارآفرینی درنبود نشریات علمی ترویجی در زمینه
8 3450/0 255/1 26/3 عدم حمایت از کارآفرینی از منظر کادر ارشد مرکز
9 3458/0 169/1 38/3 کافی نبودن تجهیزات و مواد آموزشی مورد نیاز براي تدریس درس کارآفرینی
10 3465/0 163/1 37/3 کمبود راهنمایی و مشاوره به دانشجویان در محیط مرکز
11 3478/0 210/1 22/3 هاي سنتی آموزش درس کارآفرینیاستفاده از روش
12 3519/0 172/1 33/3 هاي تحصیلیکافی نبودن واحدهاي کارورزي در رشته
13 3591/0 250/1 48/3 ي کشاورزيعدم حمایت دولت از دانش آموختگان رشته
14 3633/0 228/1 40/3 هاي نو و خالقارزش قائل نشدن مرکز به ایده
15 3636/0 182/1 25/3 کافی نبودن تعداد واحدهاي درسی کارآفرینی
16 3646/0 134/1 11/3 هاي آموزش کارآفرینیعدم ارزیابی از دوره
17 3705/0 219/1 29/3 هاي عملیعدم توجه به یادگیري مهارت
18 3726/0 211/1 25/3 در ساختار مرکز) دیوان ساالري(وجود بروکراسی 
19 3748/0 267/1 38/3 هاي دانشجویانهاي آموزشی مورد استفاده با عالیق و قابلیتعدم تناسب روش
20 4071/0 197/1 94/2 هاي کارآفرینی با نیازهاي واقعی بازار کارعدم تناسب بین محتواي دوره

درصدفراوانیسطح متغیرمتغیر
1108/61مردجنسیت

682/38زن
178100کل

884/49شهرمحل زندگی
906/50روستا
178100کل

613/34بلیي کارآفرینیي قبلی در زمینهتجربه
1177/65خیر
178100کل

1071/60کارشناسیمقطع تحصیلی
719/39کاردانی

178100کل
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تحلیل عاملی موانع آموزش کارآفرینی
توان آیا میبررسی اینکه در پژوهش حاضر، براي

و همچنین را به چند عامل تقلیل داد یا نههاداده
براي تبیین همبستگی بین متغییرها، از آزمون 

1KMOطبق . استفاده شد2و آزمون بارتلت

در این KMOمقدار 3هاي بدست آمده از جدول یافته
. محاسبه شد289/921و مقدار بارتلت 833/0تحلیل 

باشد که حاکی ازدرصد می99داري سطح معنی
مناسب بودن همبستگی متغیرهاي وارد شده براي 

.تحلیل عاملی است

داري، ضریب بارتلت و سطح معنیKMOمقدار -3جدول
KMOداريسطح معنیبارتلت
833/0289/921000/0

در این قسمت از پژوهش حاضر، براي باال بردن 
. ها از روش چرخش واریماکس استفاده شدتفسیر عامل

ها از معیار مقدار چنین به منظور تعیین تعداد عاملهم
هاي قابل ذکر است که عامل. ویژه استفاده گردید

بر . تر از یک هستندشده داراي مقدار ویژه بزرگلحاظ
پنج عامل استخراج گردید که این این اساس در مجموع 

درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین 83/53عوامل 

عامل ،4اساس نتایج به دست آمده از جدول بر.کردند
کننده به تنهایی تبیین601/5اول با مقدار ویژه 

در ضمن پس از . باشددرصد واریانس کل می004/28
متغیر به دلیل پایین بودن بار 15چرخش واریماکس 

هاي دیگر پوشانی سطح متغیرها توسط متغیرهمعاملی، 
دار نبودن همبستگی این متغیرها با و در نتیجه معنی

. متغیرهاي دیگر، از تحلیل حذف شدند

تخراج شده همراه با مقادیر ویژه و درصد تجمعی واریانس تبیین شدهعوامل اس-4جدول

، هر یک از 5با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 
ها باتوجه به ماهیت موجود متغیرهاي موجود و عامل

گذاري ترین متغیر موجود در هر عامل، نامهمچنین مهم
. شدند

ترین عامل آید مهمبرمی5طور که از جدول همان
28کننده بیش از بین پنچ عوامل موجود، تببیندر 

این عامل با توجه به ماهیت . باشددرصد کل واریانس می
گذاري و هاي سیاستمتغیرهاي موجود به نام نارسایی

برگیرنده عامل مذکور در. گذاري شدریزي نامبرنامه
فقدان طرح درس مناسب و عدم متغیرهایی از قبیل 
ی ـریات علمـالب، نبود نشي مطپیوستگی در ارائه

هاي کارآفرینی در بخش کشاورزي، ینهـرویجی در زمـت

هاي سنتی آموزش درس کارآفرینی، استفاده از روش
هاي آموزشی مورد استفاده با عالیق و عدم تناسب روش

هاي دانشجویان، عدم تناسب بین محتواي قابلیت
هاي کارآفرینی با نیازهاي واقعی بازار کار و عدم دوره

آشنایی با قوانین مالی و مدیریتی رایج در مدیریت 
در صورتی که پنجمین و آخرین . باشدکسب و کار می

درصد از کل واریانس 17/5عامل که تنها تبیین کننده 
هاي فرهنگی و اجتماعی نارساییباشد، تحلیل عاملی می

ارزش قائل نشدن این عامل شامل . گذاري شده استنام
ان، ارزش قائل نشدن مرکز به جامعه براي کارآفرین

هاي نو و خالق و عدم ارتباط نزدیک میان دانشگاه و ایده
. باشدهاي کارآفرین میهبنگا

درصد تجمعی واریانس تبیین شدهدرصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژهعوامل
601/5004/2800/28)گذاري هاي سیاستنارسایی(1
607/1035/803/36...)هاي مالی وضعف(2
346/1731/677/42)خدماتضعف ارائه(3
4178/1891/566/48
5034/1170/583/53

1- Kaiser-Meyer- Olkin 2- Bartlett Test
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یافتهمیزان بارعاملی از ماتریس دورانهاي مربوط به هریک از عوامل وگویه-5جدول 
عاملیبارهاگویههاعامل

ریزيگذاري و برنامههاي سیاستنارسایی

784/0ي مطالبپیوستگی در ارائهفقدان طرح درس مناسب و عدم
619/0هاي کارآفرینی در بخش کشاورزينبود نشریات علمی ترویجی در زمینه

598/0عدم آشنایی با قوانین مالی و مدیریتی رایج در مدیریت کسب و کار
584/0هاي دانشجویانهاي آموزشی مورد استفاده با عالیق و قابلیتعدم تناسب روش

513/0هاي کارآفرینی با نیازهاي واقعی بازار کارناسب بین محتواي دورهعدم ت
332/0هاي سنتی آموزش درس کارآفرینیاستفاده از روش

هاي  مالی و پشتیبانیضعف

732/0ي کارآفرینیعدم استفاده از تجارب آموزشگران متخصص در زمینه
610/0زعدم حمایت از کارآفرینی از منظر کادر ارشد مرک

579/0کافی نبودن تجهیزات و مواد آموزشی مورد نیاز براي تدریس درس کارآفرینی
449/0هاي کارآفرینانهعدم استقبال از کارآفرینان موفق جهت تدریس برخی مهارت

499/0هاي تحصیلیکافی نبودن واحدهاي کارورزي در رشته

ضعف ارائه خدمات
726/0ه دانشجویان در محیط مرکزکمبود راهنمایی و مشاوره ب

666/0ي کشاورزيعدم حمایت دولت از دانش آموختگان رشته
580/0هاي عملیعدم توجه به یادگیري مهارت

ضعف ساختار آموزشی
760/0کافی نبودن تعداد واحدهاي درسی کارآفرینی

642/0 هاي آموزش کارآفرینیعدم ارزیابی از دوره
442/0در ساختار مرکز) دیوان ساالري(سی وجود بروکرا

هاي  فرهنگی و اجتماعینارسایی
727/0هاي نو و خالقارزش قائل نشدن مرکز به ایده

668/0هاي کارآفرینعدم ارتباط نزدیک میان دانشگاه و بنگاه
565/0ارزش قائل نشدن جامعه براي کارآفرینان

یدگاه پاسخگویان و دهمبستگی بین متغیرهاي تحقیق 
نسبت به موانع آموزش کارآفرینی

در تحقیق حاضر، به منظور تعیین میزان همبستگی 
متغیرهاي تحقیق و دیدگاه پاسخگویان، براي همه 

1متغیرهاي مورد استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

نشان داده 6نتایج به دست آمده در جدول . استفاده شد
مقطع تحصیلی و ن متغیر طبق این نتایج، بی. شده است

داري عنیـبت و مــدیدگاه پاسخگویان همبستگی مث

چنین از هم).=001/0sig=,248/0 -r(ود دارد ــوج
توان نتیجه گرفت که بین نتایج به دست آمده می

متغیرهاي جنسیت، محل زندگی و تجربه قبلی آموزش 
کارآفرینی با دیدگاه پاسخگویان در زمینه موانع آموزش 

. رداداري وجود ندکارآفرینی هیچ رابطه مثبت و معنی
لذا، دیدگاه پاسخگویان در این مورد تابع مقطع تحصیلی 

. باشد که در آن مشغول به تحصیل هستندمی

178n(دیدگاه پاسخگویان نسبت به موانع آموزش کارآفرینیهمبستگی بین متغیرهاي تحقیق و - 6جدول  =(
.r†Sigبستگیضریب همتعدادمتغیر

178130/0083/0جنسیت
001/0-248/0**178مقطع تحصیلی

636/0- 178036/0محل زندگی
177100/0185/0تجربه قبلی آموزش کارآفرینی

)≥001/0P: (**.براي تعیین همبستگی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است: †

دگانهتحلیل رگرسیون چن
بینی میزان تأثیر جمعی متغیرهاي به منظور پیش

جنسیت، محل زندگی، مقطع تحصیلی، (مستقل تحقیق 
بر دیدگاه ) تجربه قبلی در زمینه آموزش کارآفرینی

نتایج . رگرسیون چندگانه استفاده شدپاسخگویان، روش 
. آورده شده است7حاصل از این قسمت در قالب جدول 

درصد از 5/11هد که در مجموع داین نتایج نشان می
تغییرات مربوط به دیدگاه پاسخگویان تحت تأثیر 

جنسیت، محل زندگی، (متغیرهاي مستقل تحقیق
مقطع تحصیلی، تجربه قبلی در زمینه آموزش 

,095/0(باشدمی) کارآفرینی R2
adj =115/0R2=.(

نشانگر این است که تنها بین 7نتایج حاصل از جدول 

ع تحصیلی با دیدگاه پاسخگویان رابطه مثبت متغیر مقط
).=001/0sig= ،636/5F(داري وجود دارد یو معن

) 1(رابطهي خطی رگرسیون به قراربنابراین معادله
:باشدمی

Y=Constant+ b1(x1) + b2(x2) + b3(x3) + b4(x4)
Y= 451/65 + 002/5 (x1) + ( 848/7- )(x2) +(1)

( 260/0- ) (x3) + 366/3 (x4)
X3مقطع تحصیلی X2جنسیت و X1، )1(در رابطه

با . باشدتجربه قبلی پاسخگویان میX4محل زندگی 
سهم و نقش ) Beta(اساس بتا و بر7توجه به جدول 

تر از مقطع تحصیلی در تبیین دیدگاه پاسخگویان بیش
زیرا  به ازاي یک واحد تغییر . باشدیممتغیرهاي دیگر 

1- Pearson correlation coefficient

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://jea.sanru.ac.ir/article-1-85-fa.html


48......................... ...................................................................................................................شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزي

در -848/7هنحراف معیار مقطع تحصیلی، به اندازدر ا
ي دیدگاه پاسخگویان تغییر وابستهریمتغانحراف معیار 

ي یک واحد تغییر اازبه کهی صورتدر. گرددیمایجاد 
002/5، به اندازه ندر انحراف معیار جنسیت پاسخگویا

. شودیمدر انحراف معیار متغیر وابسته تغییر ایجاد 
ي یک واحد اازباشد که به به قبلی میمتغیر سوم تجر

در انحراف معیار 366/3تغییر در انحراف معیار، به اندازه 
چنین، به ازاي یک هم. متغیر وابسته تغییر به همراه دارد

هواحد تغییر در انحراف معیار محل زندگی، به انداز
ي دیدگاه وابستهریمتغدر انحراف معیار -260/0

.شودیمجاد پاسخگویان، تغییر ای

ثر بر دیدگاه پاسخگویانعوامل فردي مؤهرگرسیون چندگانه مربوط ب-7لجدو
BBetaTSigمتغیرهاي مستقل

046/13000/0-451/65مقدار ثابت
002/5128/0780/1009/0جنسیت

000/0-155/4-309/0-848/7مقطع تحصیلی
884/0- 146/0-010/0- 260/0محل زندگی
366/3128/0780/1077/0تجربه قبلی

R= 340/0 R2= 115/0 R2
adj = 095/0 F= 636/5 Sig = 001/0

نشان داد که نتایج به دست آمده در این مطالعه 
هاي ترین موانع براي آموزش کارآفرینی در آموزشمهم

دیک عدم ارتباط نزکشاورزي از دیدگاه پاسخگویان، 
در واقع، . اشدبهاي کارآفرین میبنگاهدانشگاه و میان 

اگر ارتباط دانشگاه و صنعت به درستی صورت نگیرد، 
شور را ــدي کــي جتوان انتظار پیشرفت و توسعهنمی
هاي یافته)16،14،13،12،10،3(قانقــمح. تــداش

اما نتایج این . دهنداین تحقیق را مورد تأیید قرار می
با نتایج مشاهده شده از تحقیق رحمانیان پژوهش

هاي بررسی توانمنديبه منظور که ) 20(کوشککی 
هاي کننده در دورهي دانشجویان مشارکتکارآفرینانه

کاربردي کشاورزي در - کارآفرینی مراکز آموزش علمی
لذا، . خوانی نداردانجام داده است، هماستان فارس
اعه فرهنگ شود در جهت ترویج و اشپیشنهاد می

هاي جمعی اقدامات الزم انجام کارآفرینی از طریق رسانه
. شود

بندي کردن دادها از تحلیل به منظور خالصه و دسته
دهند که ها نشان میاین یافته. عاملی استفاده شد

توان موانع آموزش کارآفرینی را در پنج عامل می
هاي ریزي، ضعفگذاري و برنامههاي سیاستنارسایی

الی و پشتیبانی، ضعف ارائه خدمات، ضعف ساختار م
هاي فرهنگی و اجتماعی خالصه آموزشی و نارسایی

نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع ،همچنین. نمود
ترین عامل در بین پنچ عوامل موجود، که است که مهم

درصد کل واریانس است، 28کننده بیش از تببین
. باشدریزي میمهگذاري و برناهاي سیاستنارسایی

بنابراین، شناسایی موانع آموزشی، به حل مشکالت 
هاي ریزان در تدوین سیاستمتعدد مدرسان و برنامه

این ي کارآفرینی کمک خواهد کرد که در نتیجهتوسعه
امر ارتقاء شغل و کسب و کار اتخاذ شده توسط افراد را 

نتایج به دست آمده از پژوهش . در پی خواهد داشت
هاي این بخش از تحقیق یافته) 20(مانیان کوشککی رح

اما نتایج تحقیقات تحقیق . دهدرا مورد تأیید قرار می
با نتایج این پژوهش همسو ) 9(حسینی و همکاران 

الن و شود مسئودر همین راستا، پیشنهاد می. باشدنمی
ریزان براي تحقق اهداف آموزش مورد نظر در برنامه

هاي آموزشی با توجه به نیاز یازسنجیزمینه کارآفرینی، ن
هاي تحصیلی، جامعه، مقاطع آموزشی و رشته

ها و استاندارها را سازماندهی محتوا و تعیین شاخص
.بیشتر مورد توجه قرار بدهند

مقطع تنها بین متغیر نتایج همچنین نشان داد که 
تحصیلی و دیدگاه پاسخگویان همبستگی مثبت و 

به دست آمده از هاي یافته.داري وجود داردمعنی
با نتایج این )13(پور و همکاران پژوهش خسروي

7نتایج به دست آمده از جدول .باشدپژوهش همسو می
تغییرات درصد از 5/11تنها مؤید این امر است که 

مربوط به دیدگاه پاسخگویان تحت تأثیر متغیرهاي 
آن در واقع، این نتایج نشانگر. باشدمستقل تحقیق می

است که تنها بین متغیر مقطع تحصیلی با دیدگاه 
این . داري وجود داردپاسخگویان رابطه مثبت و معنی

. مطابقت دارد) 18،11،8،7،4(هاي محققاننتایج با یافته
و ) 1(امیري و مرادي هاي حاصل از تحقیقاتاما یافته

الزم . دهندها را مورد تأیید قرار نمیاین یافته)12(کاتز
به بررسی و شناسایی که پژوهش حاضر به ذکر است

موانع آموزش کارآفرینی در مرکز آموزش کشاورزي 
20شهرستان میاندوآب در قالب به پرسشنامه شامل 

لذا، تنها تعداد محدودي از ابعاد و . گویه پرداخته است
چنین، قابل هم. مشکالت را مورد پوشش قرار داده است

از نظر جامعه آماري محدود ذکر است که پژوهش حاضر
به دانشجویان مرکز آموزش کشاورزي شهرستان 

باشد، در نتیجه نتایج این تحقیق به میاندوآب می
در همین راستا، شناخت و . سادگی قابل تعمیم نیستند
تحقیقاتانجامدرهاي دیگر بررسی سایر ابعاد و مؤلفه

.شودمیپیشنهادآتی
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Identifying the Entrepreneurship Education Barriers in the
Agricultural Educational Center

Latif Mohammadzadeh1 and Hassan Sadighi2

Abstract
The aim of present study is identifying the entrepreneurship educational barriers is miandoab

agricultural educational center this is a descriptive-correlation and survey study. Statistical
population of the study include, all students in miandoab agricultural education center who
participate in entrepreneurship courses. A simple random sample of 186 students was selected
using the krejcie and Morgan table. In order to gathering data, interview and questionnaire were
utilized as the main tools of data gathering a survey study. The validity of questionnaires were
confirmed with corrective feedback from professors of Tarbiat Modares university. According
to the results of this study, lake of interaction between university and entrepreneurial firms and
avoidance of using skillful teachers are the main educational barriers. Also, based on the results
of factor analysis weakness of policy and planning are the main barriers.
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