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چکیده
در سالهای اخیر مشاهده میشود که دانشآموختگان دانشگاهها بهطورجدی عالقهمند به ایجاد کسبوکارهای مستقل هستند؛
بنابراین نیاز به دانشآموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته است بهنحویکه هدف بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان
پرورش دانشجویان و دانشآموختگان کارآفرین بوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مهارتهای کارآفرینی
دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای در استان تهران انجام شده است .جامعه آماري تحقيق ،کلیه دانشجویان رشته
کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران (آموزشکدههای فنی و کشاورزی پسران شهریار ،دماوند و
پاکدشت) بوده است که  277نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب بهعنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از نظرات گروهی از صاحبنظران و پایایی
آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه  0/73 -0/88مورد تأييد قرار گرفت .نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای عوامل شخصیتی ،روشهای آموزشی ،محتوای آموزشی
و عوامل مدیریتی  65/6درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان میدهد که بیشترین
اثر مستقیم مربوط به متغیر محتوای آموزشی با ضریب  632/0 =pو بیشترین تأثیر غیرمستقیم مربوط به متغیر عوامل مدیریتی
با ضریب  0.184 =pمیباشد .همچنین متغیرهای محتوای آموزشی ،عوامل شخصیتی و روشهای آموزشی بیشترین تأثیر را بر
مهارتهای کارآفرینی داشتهاند.
واژههای کلیدی :مهارتهای کارآفرینی ،دانشجویان کشاورزی ،دانشگاه فنی و حرفهای ،استان تهران.
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مقدمه
شرط بقا در دنیای پرشتاب کنونی استفاده از همه منابع
موجود و توانافزایی کلیه ظرفیتهای در اختیار است .انتخاب
این مسیر ،مستلزم فراهم ساختن بستری است که امکان بروز
و ظهور مهارتها و تدابیر خالقانه و فعالیتهای کارآفرینانه را
فراهم سازد.
چالش اشتغال با موضوع کار و بیکاری یکی از مهمترین
مسائل اجتماعی روز در کشور ،شهر و روستا به شمار میآید.
دالیلی نظیر پایین بودن سطح مهارتها و تخصص افراد و
نیز پایین بودن ظرفیت بازار کار ،امکان ایجاد اشتغال برای
همه را از بین برده است (پورقاسم و همکاران .)1390،نرخ
فزاینده بیکاری در کشور بهویژه در بین فارغالتحصیالن بخش
کشاورزی حاکی از آن است که احتماالً آموزشهای ارائهشده
در نظام آموزش عالی کشاورزی منطبق با نیازهای فعلی جامعه
نیست و یا عدم کارایی آموزشها به این امر منجر میشود
که فارغالتحصیالن قادر به ایجاد مشاغل مناسب برای خود
نباشند .جهت رفع معضل بيكاري ،ايجاد و تقويت راهكارهاي
اشتغالزایی و حركت به سمتوسوی توسعه جامعه ،نياز به
تربيت و آموزش افراد كارآفرين ،كارآمد و خالق را دوچندان
كرده است (.)2011 ,.Lashgarara et al
کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشور است
و با توجه به اقتصاد رقابتی و تحوالت دنیای امروز ،بازارهای
جهانی آینده از آن کسبوکارهایی است که به فعالیتهای
کارآفرینانه بها میدهند.
این تحوالت حوزه آموزش را هم تحت تأثیر قرار داده است.
امروزه تنها راه بقای دانشگاهها درگرو کارآفرینی دانشگاهی
است (باقرصاد .)1393 ،اگر نظام آموزش عالی این توقع را
در دانشجویان ایجاد کند که میتوانند بهعنوان یک متخصص
استخدام شوند و دستمزد دریافت کنند ،در حقیقت تمایل به
کارآفرینی آنها را ،قربانی کرده است.
درحالیکه اگر دانشجو به منابع رقابتی ازجمله دانش
قابل بهرهبرداری بهطور مستقیم مسلح شود ،مسیر شغلی
کارآفرینانه موفق را در برابر خود میبیند .امروزه نقش آموزش
عالی در کارآفرینی دانشجویان بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده
است .2013 ,.Joensuu et al
یکی از کاملترین برنامههای پیشنهادی جهت آموزش
کارآفرینی در سطح دانشگاه توسط  )1998( Gibbارائهشده
است .وی بهعنوان یکی از باتجربهترین صاحبنظران در زمینه
آموزش کارآفرینی عقیده دارد که با توجه به اینکه آموزش
کارآفرینی رهیافتی جدید در نظام آموزش عالی است و غیر
از رشتههای مدیریت ،سایر رشتههای تحصیلی با این مقوله
کام ً
ال بیگانه هستند ،لذا یک برنامه جامع آموزش کارآفرینی
باید تمامی نیازهای آموزشی را تحت پوشش قرار دهد .آنچه را
که میتوان در برنامههای تربیتی کارآفرینی آموزش داد ،دارای
حدومرز خاصی است و تنها راه یادگیری ،استفاده از تجربیات
شخصی میباشد 2003 ,.Henry et al
یکی از مسائل مهمی که در مورد آموزش کارآفرینی مطرح
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میباشد ،قابلیت آموزش دهی کارآفرینی است .درگذشته
کارآفرینی بهصورت مجموعهای از ویژگیهای ذاتی فرد تلقی
میشد که از طریق آموزش قابل یادگیری نیست؛ اما امروزه
کارآفرینی بهعنوان دانش ،مهارت و رفتاری محسوب میگردد
که یک فرد دارا میباشد و از طریق آموزش رسمی قابل اکتساب
است)2004 ,Hytti & O‘Gorman( .
حسینی و لشگرآرا ( )1393در تحقیقی تحت عنوان
«شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارتهای کارآفرینی در
تعاونیهای زنان روستایی استان فارس» نشان دادند که بين
عوامل روانشناختی ،آموزشي ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و
سیاستگذاری با توسعه مهارتهاي كارآفريني رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنين رابطه بين متغيرهاي عوامل
مديريتي و عوامل فني با متغير توسعه مهارتهای كارآفريني،
مثبت و معنیدار شده است.
عزیزی و حسینی ( )1386عوامل مؤثر بر مهارتهای
کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی
تهران را بررسی کردند.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان داد که بین سطح
تحصیالت والدین ،درآمد ماهانه خانواده و محتوای برنامه
آموزشی و بهکارگیری روشهای توسعه آموزش کارآفرینی در
دانشگاه و روحیه ،با مهارتهای کارآفرینی دانشجویان ،رابطه
مثبت معنیداری وجود دارد.
خسروی پور و همکاران ( )1388در پژوهشی با عنوان
تحلیل عاملهای مؤثر بر تقویت كارآفرینی در دانشجویان از
دیدگاه دانشآموختگان مراکز آموزش عالی علمی كاربردی
كشاورزی نشان دادند که بر پایه نتایج تحلیل عاملی ،عوامل
مؤثر بر نگرش دانشآموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در
دانشجویان را میتوان در  7عامل روشهای آموزشی ،محتوای
آموزشی ،امكانات و تجهیزات ،عوامل فردی ،ویژگیهای
آموزشگران ،ویژگیهای دانشجویان و عوامل محیطی ارزیابی
کرد .رگرسیون گامبهگام نشان داد از عوامل فوقالذکر عوامل
محیطی وارد معادله نشد و بقیه  6عامل توانستند 62/1
درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند .ضمن
اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش
دانشآموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان،
مهارتهای آموزشگران ارزیابی شد.
احمدپور داریانی و نیکبین ( )1389در تحقیق خود که
به بررسی سازههای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکتهای
خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی و کشاورزی استان
زنجان پرداخته بودند ،دریافتند که عوامل حمایتی ،آموزشی،
ارتباطی ،مدیریتی ،مهارتی و سیاستگذاری ،ابعاد مستقل و
مجزای سازوکارهای توسعه کارآفرینی در شرکتهای خدمات
مشاورهای کشاورزی را اندازهگیری میکنند.
 )2011( Hosseini & Ahmadiدر تحقيقي با
عنوان «عوامل مؤثر بر كارآفريني از ديدگاه دانشجويان
دانشگاه در ايران» به اين نتيجه دست يافتند كه از ديدگاه
دانشجويان عوامل روانشناختی بيشترين تأثير را و بعدازآن
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به ترتيب اولويت ،عوامل اقتصادي ،ويژگيهاي شخصيتي،
عوامل سیاستگذاری ،عوامل آموزشي و عوامل فرهنگي در
کارآفرینی دارند.
 )2011( Maghsoudi & Davoudiدر تحقیق خود
با عنوان راهبردهای توسعه كارآفرینی در ایران ،نشان دادند
عواملی که در توسعه كارآفرینی تأثیرگذارند عبارتاند از:
عامل آموزشی -انگیزشی ،خالقانه ،سرمایهگذاری شراکت.
 )2009( Jenssen & Nybakkدر تحقیق خود درباره
«عوامل فعالکننده نوآوری و کارآفرینی در درون سازمانهای
مبتنی بر دانش» نشان دادند که محیط درونی شرکت ،شامل
فرهنگ درونی شرکت ،شبکههای اجتماعی و ارتباطات شامل
مشارکت گروهی در فعالیتهای اجتماعی و ارتباطات شامل
مشارکت گروهی در فعالیتها ،تعامالت با شرکتهای دیگر،
مشارکت در دورههای آموزشی ،کنفرانسها و شبکههای
علمی و همکاری در دسترسی به منابع ،اثر مثبتی بر فرآیند
کارآفرینی در شرکتها دارند.
یکی از مشکالت اساسی و عمده نظام آموزش عالی در
بخش کشاورزی ،توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان و
دانشآموختگان آن است .دانشگاه فنی و حرفهای بهعنوان
بخشی از آموزش عالی ،در سالهای اخیر بهعنوان دانشگاه
کارآفرین شناخته شده است ،اثربخشی آموزشها و توسعه
مهارتهای کارآفرینی دانشجویان آموزشکدههای کشاورزی
زیرمجموعه این دانشگاه در استان تهران از دغدغههای
اساسی متولیان امور است.
ازآنجاییکه تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه صورت
نپذیرفته است ،ازاینرو ضرورت بررسی این موضوع و یافتن
راهکارهایی در زمینه توسعه مهارتهای کارآفرینی در میان
دانشجویان آموزشکدههای کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای
در استان تهران که هریک ساالنه بالغبر  150دانشجو از طریق
آزمون سراسری پذیرش میکنند و نسبت به آموزشکدههای
سایر استانها در رشته کشاورزی تعداد دانشجوی بیشتری
پذیرش میکنند ،بهشدت احساس میشود.
پژوهش حاضر اطالعات مناسبی درباره عوامل مؤثر بر
مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه
فنی و حرفهای در استان تهران ارائه میدهد .در این میان
عوامل شخصیتی ،عوامل محیطی ،عوامل مدیریتی ،امکانات
آموزشی ،روشهای آموزشی ،محتوای آموزشی ویژگیهای
آموزشگران موردبررسی قرار خواهند گرفت.
اهداف پژوهش
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مهارتهای
کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای
در استان تهران می باشد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش
تحقیق ،علی ـ ارتباطی است .جامعه آماري اين تحقيق ،کلیه

دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  94-95در
رشتههای کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران
(آموزشکدههای فنی و کشاورزی شهریار ،دماوند و پاکدشت)
هستند که بالغ بر  992نفر میباشند و بر پایه فرمول کوکران
 277نفر بهعنوان حجم نمونه تعيين گرديد كه این تعداد با
توجه به نسبت تعداد دانشجو در هر آموزشکده به کل جامعه
آماری ،از بین سه آموزشکده با روش نمونهگیری طبقهای
با انتساب متناسب انتخاب شدند .ابزار جمعآوري اطالعات
پرسشنامه میباشد.
جهت تدوين پرسشنامه ،ابتدا مباني نظري موضوع با
توجه به منابع و مراجع مربوطه موردبررسی قرار گرفت؛
سپس با در نظر گرفتن نتایج مطالعات ،پرسشنامه مقدماتي
تهيه گرديد و پس از اطمينان از روايي و پايايي آن و انجام
اصالحات الزم ،پرسشنامه نهايي طراحي گرديد .بهمنظور
بررسي روايي ابزار تحقيق ،پرسشنامه طراحیشده در
اختيار متخصصان و صاحبنظران مربوطه قرار گرفت كه
پس از انجام اصالحات الزم و تغيير بعضي از سؤاالت ،اعتبار
پرسشنامه تأييد گردید .جهت آزمون پايايي ابزار ،تعداد
 30پرسشنامه مربوط به افراد موردمطالعه تکمیل گردید و
كرونباخ آلفا محاسبه گرديد (بين 88درصد73-درصد =)α
كه براي تحقيق حاضر ضريب پايايي مناسبي بود .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادههاي جمعآوریشده از نرمافزار SPSS16
بهره گرفته شد .برای گردآوری اطالعات و تدوین ابزار
تحقیق از اسناد ،کتابها ،مجلههای علمی ،منابع اینترنتی
و نظرات کارشناسان این حوزه استفاده شد .در آمار توصيفي
از آمارههاي ضریب تغییرات ،میانه ،نما و میانگین و در آمار
استنباطي از روشهاي تحليل همبستگي و تحلیل رگرسیون
بهره گرفته شد.
یافتهها

یافتههای توصیفی

با توجه به نتایج آمار توصیفی تحقیق ،میانگین سن
دانشجویان موردمطالعه در این پژوهش  23سال ،حداقل
سن دانشجویان  18و حداکثر سن آنها  38سال بوده است.
ازنظر جنسیت تمام دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی
و حرفهای استان تهران مرد میباشند .نتایج تحقیق نشان
داد که  70/8درصد دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی
و حرفهای استان تهران ،در مقطع کاردانی و  29/2درصد
در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند 86/7 .درصد از نمونه
موردبررسی مجرد و  13/3درصد متأهل بودند 78/4 .درصد
از دانشجویان بیکار و  21/6درصد همزمان با تحصیل ،شاغل
بودهاند.
بهمنظور اولویتبندی گویه های تشکیلدهنده متغیرها،
از ضریب تغییرات استفاده شد .با توجه به جدول  ،1از میان
گویه های متغیر عوامل شخصیتی ،میزان نیاز داشتن به
موفقیت با ضریب تغییر  17/9درصد باالترین اولویت و میزان
تجربیات ناخوشایند دوران کودکی با ضریب تغییر 28/7
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درصد کمترین اولویت را داشته است.
جدول  .1اولویتبندی گویه های متغیر عوامل شخصیتی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

میزان نیاز داشتن به موفقیت

3/95

0/71

17/9درصد

2

میزان استقالل فردی در تصمیمگیری

4/13

0/78

18/8درصد

3

انگیزه باالی تغییر در کیفیت زندگی

3/71

0/76

20/4درصد

4

آیندهنگری در زندگی (هدفجویی)

3/75

0/77

20/7درصد

5

میزان تحمل شکست و اراده برای آغاز دوباره

3/93

0/90

22/9درصد

6

اعتمادبهنفس

3/92

0/93

23/7درصد

7

توان خطرپذیری (ریسک)

4/02

0/97

24/1درصد

8

میزان خالقیت

3/90

0/98

25/1درصد

9

میزان اشتیاق به انجام کارهای بزرگ (کمال طلبی)

3/86

1/02

26/4درصد

10

میزان عالقه به خوداشتغالی و فعالیت

3/86

1/09

28/2درصد

11

میزان عالقه به نوآوری

3/76

1/07

28/4درصد

12

میزان تجربیات ناخوشایند دوران کودکی

3/34

0/96

28/7درصد

طیف ارزیابی =1:خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد  =5خیلی زیاد

از میان گویه های متغیر عوامل مدیریتی ،مدیریت و سازماندهی علمی مرکز با ضریب تغییر 20/9درصد باالترین اولویت
و بهرهگیری از خبرگان شغلی منطقه در فرآیند تدریس دروس علمی با ضریب تغییر 31/4درصد کمترین اولویت را داشتهاند
(جدول .)2
جدول  .2اولویتبندی گویه های متغیر عوامل مدیریتی در نمونه موردمطالعه

اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

مدیریت و سازماندهی علمی مرکز

4/40

0/92

20/9درصد

2

ارتباط مرکز آموزشی با بخشهای اجرایی

3/99

0/84

21درصد

3

راهاندازی مرکز کارآفرینی در مجتمعهای آموزشی

3/92

0/85

21/6درصد

4

تشکیل گروه تحقیقاتی برای شناسایی مشکالت حرفهای هر گرایش تحصیلی

3/76

0/92

24/4درصد

5

مکان مرکز ازلحاظ دوری یا نزدیکی

3/90

1/12

28/7درصد

6

بهرهگیری از خبرگان شغلی منطقه در فرآیند تدریس دروس علمی

3/85

1/21

31/4درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد =5خیلی زیاد

از میان گویه های متغیر عوامل محیطی ،وضعیت دسترسی به اطالعات و دانش فنی در مورد کارآفرینی با ضریب تغییر
16/6درصد باالترین اولویت و میزان امکانات زندگی با ضریب تغییر 21/7درصد کمترین اولویت را داشتهاند (جدول .)3
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جدول  .3اولویتبندی گویه های متغیر عوامل محیطی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

دسترسی به ابزارهای مناسب کمک آموزشی

4/45

0/71

15/9درصد

2

تناسب وسایل و امکانات آموزشی با نیازهای
رشته تحصیلی

4/18

0/75

17/9درصد

3

دسترسی به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

4/10

0/80

19/5درصد

4

فضای آموزشی کافی و مناسب در مراکز آموزشی

3/51

0/76

21/6درصد

5

شرایط فیزیکی مطلوب در کالس

4/07

0/91

22/3درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد =5خیلی زیاد

با توجه به نتایج جدول شماره  ،4در میان گویه های متغیر امکانات آموزشی ،دسترسی به ابزارهای مناسب کمکآموزشی
با ضریب تغییر 15/9درصد در باالترین اولویت و شرایط فیزیکی مطلوب کالس با ضریب تغییر 22/3درصد در کمترین درجه
اولویت قرارگرفتهاند.
جدول  .4اولویتبندی گویه های متغیر امکانات آموزشی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

وضعیت دسترسی به اطالعات و دانش فنی در مورد کارآفرینی

4/20

0/70

16/6درصد

2

میزان دسترسی مطلوب و کافی به رایانه و اینترنت

4/42

0/90

20/3درصد

3

وجود قوانین و تسهیالت مناسب برای کارآفرینی

4/26

0/91

21/3درصد

4

میزان امکانات زندگی

3/91

0/85

21/7درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد  =5خیلی زیاد

در میان گویه های متغیر روشهای آموزشی ،برگزاری دورههای آموزشی در زمینه مهارتهای کارآفرینی با ضریب تغییر
20/1درصد در باالترین اولویت و ایجاد پایگاههای اطالعرسانی اینترنتی برای معرفی و ارتباط با کارآفرینان برتر با ضریب تغییر
32/6درصد در کمترین درجه اولویت قرار دارند (جدول .)5
جدول  .5اولویتبندی گویه های متغیر روشهای آموزشی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

برگزاری دورههای آموزشی در زمینه مهارتهای کارآفرینی

4/87

0/98

20/1درصد

2

برگزاری کارگاههای آموزش کارآفرینی

4/26

0/93

21/8درصد

3

برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی

4/42

1/02

23درصد

4

تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی

3/90

0/98

24/7درصد

5

شناسایی و معرفی کارآفرینان موفق و دعوت برای سخنرانی

3/97

1/08

27/2درصد

6

آموزش توسط کارآفرینان موفق

3/84

1/05

27/3درصد

7

استفاده از روش آموزش از راه دور برای کارآفرینی

3/86

1/09

27/2درصد

8

برگزاری نمایشگاههای مختلف در زمینه کارآفرینی

4/02

1/18

29/3درصد
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9

راهاندازی پایگاه اینترنتی برای مرکز کارآفرینی در دانشگاه

3/85

1/21

31/4درصد

10

انتشار مجله علمی -ترویجی در زمینه کارآفرینی

3/79

1/20

31/6درصد

11

تشکیل گروههای تحقیقاتی برای پژوهشهای کارآفرینی

3/83

1/22

31/8درصد

12

ایجاد پایگاههای اطالعرسانی اینترنتی برای معرفی و ارتباط با
کارآفرینان برتر

3/83

1/25

32/6درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد =5خیلی زیاد

از میان گویه های متغیر محتوای آموزشی ،تناسب با نیازهای بازار کار با ضریب تغییر 19/2درصد باالترین اولویت و تناسب
با تغییرات اساسی در دورههای تدریس و محتوای آموزش با ضریب تغییر 27/4درصد کمترین اولویت را داشتهاند (جدول .)6
جدول  .6اولویتبندی گویه های متغیر محتوای آموزشی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

تناسب با نیازهای بازار کار

4/06

0/78

19/2درصد

2

تأثیر در ایجاد خالقیت و نوآوری در فراگیران

3/96

0/89

22/4درصد

3

تأثیر در ایجاد مهارتهای چندگانه (مهارتهای رهبری ،انسانی ،فنی و)...

4

1/01

25/2درصد

4

تناسب با توانائیهای علمی ،ذهنی ،مهارتی

3/91

0/99

25/3درصد

5

تناسب با پیشرفتهای علمی و تکنولوژی

4/02

1/05

26/1درصد

6

تناسب با تغییرات اساسی در دورههای تدریس و محتوای آموزش

3/90

1/07

27/4درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد =5خیلی زیاد

در میان گویه های متغیر تأثیر ویژگیهای آموزشگران ،گذراندن دورههای آموزشی در خصوص کارآفرینی با ضریب تغییر
15/6درصد در باالترین اولویت و دارا بودن سوابق آموزشی در رابطه با موضوع درسی با ضریب تغییر 24/7درصد در کمترین
درجه اولویت قرارگرفتهاند (جدول .)7
جدول  .7اولویتبندی گویه های متغیر تأثیر ویژگیهای آموزشگران در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

گذراندن دورههای آموزشی در خصوص کارآفرینی

4/08

0/64

15/6درصد

2

توان علمی و دانش الزم در رابطه با موضوع تدریس

4/01

0/72

17/9درصد

3

توانایی در استفاده از روشهای آموزشی مؤثر

3/87

0/78

20/1درصد

4

آگاهی نسبت به فلسفه و اهداف آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی

3/80

0/79

20/7درصد

5

آشنایی با منابع و مراجع علمی متنوع در رابطه با کشاورزی

3/88

0/95

24/4درصد

6

دارا بودن سوابق آموزشی در رابطه با موضوع درسی

3/39

0/84

24/7درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد  =5خیلی زیاد

در بین گویه های متغیر مهارتهای کارآفرینی ،مهارت راهاندازی کسبوکار با ضریب تغییر 17/2درصد در باالترین اولویت
و مهارت در مکاتبات اداری و موردنیاز برای اخذ وام و فروش با ضریب تغییر 31/8درصد در کمترین درجه اولویت قرار دارند
(جدول .)8
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جدول  .8اولویتبندی گویه های میزان مهارتهای کارآفرینی در نمونه موردمطالعه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

مهارت راهاندازی کسبوکار

4/36

0/75

17/2درصد

2

مقاومت و پشتکار در کار

4/74

0/84

17/7درصد

3

مهارت كار با كامپيوتر و اینترنت

4/26

0/80

18/7درصد

4

آشنایی با قوانین و مقررات کار و تجارت

4/06

0/78

19/2درصد

5

مهارت كار گروهي

3/96

0/89

22/4درصد

6

مهارت در برنامهریزی و هدفگذاری

4/06

0/93

22/9درصد

7

انعطافپذیری در کار

4

1/01

25/2درصد

8

توانايي تشخيص و استفاده از فرصتهای جديد بازار

3/91

0/99

25/3درصد

9

مسئوليتپذیری

4/14

1/08

 26درصد

10

توانايي ارائه راهحلهای نوآورانه در مقابله با چالشها

4/02

1/05

26/1درصد

11

مهارت در شناسايي و درك نيازهای بازار کار

3/83

1/22

27/8درصد

12

مهارت در استفاده بهينه از منابع مالي و فيزيكي

3/83

1/25

27/9درصد

13

توانایی رهبری و هدایت سایر افراد در کار

4/02

1/18

29/3درصد

14

کنترل و نظم درونی

3/72

1/11

29/8درصد

15

مدیریت زمان در برنامهریزی فعالیتها

3/30

1/00

30/3درصد

16

مهارت در انجام محاسبات مالي و حساب سود و زيان

3/69

1/17

31/7درصد

17

مهارت در مكاتبات اداري موردنياز براي اخذ وام و فروش

3/36

1/07

31/8درصد

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد  =5خیلی زیاد

نتایج حاصل از جدول  9نشان میدهد كه مهارت کارآفرینی اکثریت دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای استان
تهران ( 33/5درصد) در حد متوسط میباشد .همچنین مهارت کارآفرینی  11درصد از آنها ،در حد خیلیکم 30/5 ،درصد آنها
در حد کم 18 ،درصد در حد زیاد و  7درصد در حد خیلی زیاد میباشد.
جدول  .9میزان مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای در استان تهران
طیف ارزیابی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلی کم ()17-29

30

10/8

11

11

کم ()30-43

83

30

30/5

41/5

متوسط ()44-57

91

32/9

33/5

75

زیاد ()58-71

49

17/7

18

93

خیلی زیاد ()72-85

19

6/9

7

100

بدون پاسخ

5

1/8

-

-

جمع

277

100

100

-

میانه :متوسط نما :متوسط
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یافتههای استنباطی

همبستگی بین متغیرهای تحقیق

در این قسمت بهمنظور تعیین رابطه میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول  .)10در
مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون چندگانه گامبهگام به ترتیب  4متغیر عوامل شخصیتی ،روشهای آموزشی ،محتوای
آموزشی ،عوامل مدیریتی وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که در اولین مرحله متغیری که وارد معادله گردید متغیر
عوامل شخصیتی  1xمیباشد .این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تأثیر را در مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته
کشاورزی دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران داشته است .در این مرحله ضریب همبستگی برابر  R =0/687و ضریب تعیین برابر
R =02/472و ضریب تعیین تعدیلشده R2Adj =0.466و سطح معنیداری آن برابر  ρ=0/000که در سطح کمتر از یکهزارم
معنیدار میباشد .لذا با مشاهده ضریب تعیین تعدیلشده میتوان اظهار کرد که متغیر مذکور بهتنهایی  46/6درصد از تغییرات
متغیر وابسته را باعث شده است .در مرحله دوم پس از متغیر عوامل شخصیتی ،متغیر  2xیعنی روشهای آموزشی وارد معادله
گردید که در این مرحله ضریب همبستگی برابر  R =0/774و ضریب تعیین برابر  R =02/600و ضریب تعیین تعدیلشده
 0.592 = R2Adjو سطح معنیداری آن برابر  ρ =0/000که در سطح کمتر از یکهزارم معنیدار میباشد .لذا بر اساس یافتههای
موجود متغیرهای عوامل شخصیتی و روشهای آموزشی  59/2درصد از تغییرات متغیر وابسته را باعث شدهاند .در مرحله سوم پس
از متغیرهای عوامل شخصیتی و روشهای آموزشی ،متغیر  3xیعنی محتوای آموزشی وارد معادله شد که در این مرحله ضریب
همبستگی برابر  R =0/799و ضریب تعیین برابر  R =02/638و ضریب تعیین تعدیلشده  0.627 = R2Adjو سطح معنیداری
آن برابر  ρ =0/000که در سطح کمتر از یکهزارم معنیدار میباشد .لذا بر اساس یافتههای موجود متغیرهای عوامل شخصیتی،
روشهای آموزشی و محتوای آموزشی  62/7درصد از تغییرات متغیر وابسته را باعث شدهاند .در مرحله چهارم پس از متغیرهای
عوامل شخصیتی ،روشهای آموزشی و محتوای آموزشی ،متغیر عوامل مدیریتی  x 4وارد معادله شد که در این مرحله ضریب
همبستگی برابر  R =0.818و ضریب تعیین برابر  R =02/669و ضریب تعیین تعدیلشده  R2Adj =0/656و سطح معنیداری آن
برابر  ρ =0/000است که در سطح کمتر از یکهزارم معنیدار میباشد .لذا بر اساس یافتههای موجود متغیرهای عوامل شخصیتی،
روشهای آموزشی ،محتوای آموزشی و عوامل مدیریتی  65.6درصد از تغییرات متغیر وابسته را باعث شدهاند (جدول  11و .)12
جدول  .10همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
متغیر وابسته

مقیاس

ضریب همبستگی

r

p

پیرسون

**0/387

0/000

**0/325

0/000
0/000

متغیرهای مستقل

مقیاس

عوامل شخصیتی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

عوامل محیطی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

امکانات آموزشی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

**0/973

روشهای آموزشی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

**0/824

0/000

محتوای آموزشی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

**0/818

0/000

عوامل مدیریتی

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

**0/214

0/000

ویژگیهای آموزشگران

شبه فاصلهای

شبه فاصلهای

پیرسون

0/006

0/931

مهارتهای کارآفرینی

* = معنیداری در سطح  = ** 0/95معنیداری در سطح 0/99
جدول  .11مراحل مختلف ورود متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني
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مراحل

متغیر

R

R2

R2Adj

Std

1

عوامل شخصیتی ()1x

0/687

0/472

0/466

4/477

2

روشهای آموزشی ()2x

0/774

0/600

0/592

3/916

3

محتوای آموزشی ()3x

0/799

0/638

0/627

3/744

4

عوامل مدیریتی ()4x

0/818

0/669

0/656

3/595
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جدول  .12ضرایب متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیر

B

اشتباه استاندارد B

Beta

T

.Sig

عوامل شخصیتی () 1x

0/227

0/035

0/441

6/494

0/000

روشهای آموزشی () 2x

0/177

0/058

0/214

3/047

0/000

محتوای آموزشی () 3x

0/418

0/081

0/632

5/155

0/000

عوامل مدیریتی () 4x

0/224

0/091

0/286

2/462

0/000

عدد ثابت

64/518

3/319

-

-

-

بنابراین معادله خط رگرسیون بر اساس  Bو  βبا توجه به جدول  12به شرح زير میباشد:

در این تحقیق برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از تحلیل مسیر استفاده
شده است (نمودار  .)1نتایج جدول  13نشان میدهد که بیشترین اثر مستقیم مربوط به محتوای آموزشی و بیشترین اثر
غیرمستقیم مربوط به عوامل مدیریتی میباشد .نتایج نشان میدهد که محتوای آموزشی با ضریب  0/749بیشترین تأثیر را
بر مهارتهای کارآفرینی داشته است .این یافته ،اهمیت محتوای آموزشی در مهارتهای کارآفرینی را نشان میدهد .عوامل
شخصیتی دومین عاملی است که با ضریب  0/441تأثیر زیادی بر مهارتهای کارآفرینی داشته و این تأثیر مثبت بوده است.
روشهای آموزشی با ضریب مثبت  0/359سومین عامل تأثیرگذار بوده و حاکی از آن است که هرچقدر روشهای آموزشی بهتر
و مناسبتر باشد ،مهارتهای کارآفرینی نیز بیشتر میباشد.
جدول  .13اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر مهارتهای کارآفرینی
متغیر مستقل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثر کل

عوامل شخصیتی

0/441

-

0/441

روشهای آموزشی

0/214

0/145

0/359

محتوای آموزشی

0/632

0/117

0/749

عوامل مدیریتی

0/286

0/184

0/47

نمودار  :1دیاگرام تحلیل مسیر
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بحث و نتیجهگیری
داشتن مهارتهای کارآفرینی یکی از عوامل اصلی و
مهمی است که میتواند سبب تسریع اشتغال دانشجویان در
آینده گردد .شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش این مهارتها از
اهمیت باالیی برخوردار است .بررسیها نشان میدهند که
فارغالتحصیالن رشتههای کشاورزی رغبت چندانی به کار
عملی و تولیدی نشان نمیدهند و در بیشتر مواقع فعالیتهای
مرتبط با این رشتهها را شغلی پرزحمت ،کمدرآمد و دور از
شأن یک دانشآموخته دانشگاهی تلقی میکنند .درصورتیکه
انتظار مسئوالن و جامعه از دانشآموختگان کشاورزی این است
که آنان افزون بر اشتغال خود ،برای افراد دیگر جامعه نیز کار
ایجاد کنند.
در این میان یکی از چالشهای اساسی و عمده
آموزشکدههای کشاورزی ،توسعه کارآفرینی در میان
دانشجویان و دانشآموختگان آن میباشد که موجب شده
مدیران به اهمیت مسأله توسعه مهارت کارآفرینی آگاه شوند.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین عواملشخصیتی و مهارهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق
 )2011( Maghsoudi & Davoudiمیباشد.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین امکاناتآموزشی و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق
( )2011( Hosseini & Ahmadiمیباشد.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین روشهایآموزشی و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق عزیزی
و حسینی ( )1386میباشد.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین محتوایآموزشی و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیقات
 )2009( Jenssen & Nybakkو عزیزی و حسینی
( )1386میباشد.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین عواملمدیریتی و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد .احمد پور داریانی و نیکبین ( )1389نیز در این
زمینه به نتایج مشابهی دست یافتند.
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین ویژگیهایآموزشگران و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی
دانشگاه فنی و حرفهای استان تهران رابطه معنیداری وجود
ندارد .درحالیکه خسروی پور و همکاران ( ) 1388در این
زمینه به رابطه معنیداری دست یافتند.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل شخصیتی
پیشنهاد میشود که:
 طی برنامههای آموزشی ،آیندهنگری در زندگی (هدفجویی) و استقالل فردی برای تصمیمگیری در دانشجویان
فعالیت و خوداشتغالی ،آموزشهای کارآفرینی در حین تحصیل
و تسهیالت الزم پس از تحصیل برای آنان در نظر گرفته شود.
 بر اساس نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل محیطی باتوجه به اینکه امروزه فناوري ارتباطات و اطالعات و بهطورکلی
کامپیوتر و اینترنت نقش بسیار مهم و تأثیرگذاري در بخشهاي
جامعه دارد و موضوع کارآفرینی نیز مستثنی از این موضوع
نمیباشد ،لذا پیشنهاد میگردد که دسترسی مطلوب و کافی
به کامپیوتر و اینترنت براي دانشجویان برای دستیابی به منابع
اطالعاتی و دانش همگانی ،فراهم شود.
 برگزاری آموزشهاي تخصصي و كاربردي در زمينهيكارآفريني ،در قالب آموزشهاي فني و حرفهای ،دورههای
آموزشي کوتاهمدت ،برگزاري همايشها و کارگاههای تقويت
مهارتهاي كارآفرينی پیشنهاد میشود.
 محتواي آموزشی باید با توجه به نیازهاي بازار کار،مشتریان ،کارفرمایان و بخشهاي مختلف اقتصادي و خدماتی
باشد و جرقه الزم را براي خلق ایده و تبدیل آن به ارزش
در دانشجویان یا کارآفرینان آتی شعلهور نماید و مهارتهای
رهبری ،انسانی ،فنی و سایر مهارتها را در دانشجویان ایجاد
کند.
 آموزشهاي الزم براي مديران در رابطه با اصول مديريتو قوانين دانشگاهها بایستی بهطور مستمر ارائه گردد و به هنگام
انتخاب مديران به سوابق تجربي و مديريتي افراد ،نظارت كامل
وجود داشته باشد تا از ورود مديران ناكارآمد به اين بخش
جلوگيري به عمل آيد.
 پیشنهاد میگردد بین دانشگاهها با بخشهای اجراييكشور بهخصوص بخشهاي صنعتي و اقتصادی ارتباط برقرار
شود.
 همچنین پیشنهاد میگردد دورههای آموزشی وکارگاههای تخصصي براي مدرسان درس كارآفريني برگزار
گردد و آموزشگران در کالسهای آموزشی از روشهای
آموزشی مؤثر در یادگیری مانند جلسات بحث و گفتگو استفاده
نمایند و از توان علمی و دانش الزم در رابطه با موضوع تدریس
برخوردار باشند.
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