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چکیده
امـروزه توسـعه برنامه هـای آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاه ها و مرکزهای آمـوزش عالی بر ایـن پیش فرض مبتنی 
اسـت کـه مهارت هـای کارآفرینـی اکتسـابی هسـتند. هـدف ایـن تحقیـق اسـتخراج عامل هـای مؤثـر بـر مهارت های 

کارآفرینـی دانشـجویان مرکزهـای آمـوزش کشـاورزی اسـتان های فارس، خراسـان رضوی و البـرز بود.
تحقیـق از نظـر هـدف کاربـردی و دیدمـان پژوهش از نوع آمیخته اکتشـافی اسـت. ابـزار تحقیق پرسشـنامه محقق 
سـاخته ای بـود کـه روایـی شـکلی آن بر اسـاس نظر متخصصـان ترویج و آموزش کشـاورزی تأیید شـد و پایایـی آن با 
اسـتفاده از فرمـول تتـای ترتیبـی Ɵ =0/9 محاسـبه شـد. متغیرهای مسـتقل تحقیق شـامل متغیرهای آموزشـی، روان 
شـناختی و اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی و متغیـر وابسـته تحقیق مهارت هـای کارآفرینی بود. سـنجش متغیرهای 
مسـتقل و وابسـته بـا مقیاس ترتیبـی انجام گرفت. جامعـه ی آماری تحقیق )670 نفر( دانشـجویان نیمسـال آخر مرکز 
آمـوزش جهـاد کشـاورزی اسـتان های خراسـان رضـوی، فـارس و البـرز در سـال 1397 بود. حجـم نمونه با اسـتفاده از 
جـدول مـورگان 245 نفـر تعییـن شـد و بـه شـیوه تصادفـی طبقـه ای با انتسـاب متناسـب انتخـاب شـدند. یافته های 
آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد که بیـن عامل های آموزشـی، روان شـناختی، اقتصادی و اجتماعـی و فرهنگی 
بـا مهـارت هـای کارآفرینـی ارتبـاط مثبـت و معنـی دار وجـود دارد. یافته هـای مدل هـای تعاملـی مدل یابـی معادلـه 
سـاختاری نشـان داد کـه مهم  تریـن عامـل مؤثر بـر مهارت های کارآفرینی پاسـخگویان عامل روان شـناختی اسـت که 
ضریـب مسـیر آن 0/63 محاسـبه شـد. عامـل آموزشـی بـه میـزان p = 0/24 و عامـل اقتصادی بـه میـزان p = 0/23 در 

مهارت هـای کارآفرینـی تأثیر داشـتند. 
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مقدمه 
اجتماعـی  چالش هـای  مهم تریـن  از  یکـی  بیـکاری 
کشـورهای مختلـف جهـان اسـت. بخشـی از این مشـکل به 
ناکارآمـدی نظام آموزشـی کشـورها بازمی گردد کـه با تأکید 
بـر درس هـای نظری و بـدون مهارت آمـوزی قادر بـه تربیت 
دانـش آموختگانـی نیسـت کـه بتواننـد شـعلی بـرای خـود 
ایجـاد کننـد. به عبـارت دیگـر، بیش تر خروجی دانشـگاه ها 
بـا نیازهـای بـازار کار هماهنگـی و همخوانی ندارنـد )دیزجی 
وزینـی، 1397(. نتیجـه چنیـن نظام هـای آموزشـی پرورش 
افـرادی اسـت کـه در بخـش هـای دولتـی و خصوصـی بـه 
دنبـال شـغل بـوده و کم تـر به ایجـاد شـغل و خود اشـتغالی 
گرایـش دارند. این در حالی اسـت که از آمـوزش عالی انتظار 
مـی رود کـه در عرصـه روانـی و شـناختی دانشـجویان را در 
فرایندی تعریف شـده هدایـت نمـوده و قابلیت هایی )مهارت 
هـای کارآفرینـی( را در آن ها پدیـد آورد )گودرزوند چگینی، 
1397(. در تحلیلـی دقیق تـر و با تمرکز بر بخش کشـاورزی 
می تـوان گفـت کـه آمـوزش عالـی در بخـش کشـاورزی بـا 
چالش هـای پرشـماری رو به رو اسـت که اشـتغال نامناسـب 
فعالیت هـای  بـه  نداشـتن  گرایـش  دانش آموختـگان، 
کارآفرینانـه، نبـود ارتبـاط مؤثر بیـن بخش های آموزشـی با 
بخـش کشـاورزی، روش های آموزشـی نامطلوب، و نداشـتن 
شـناخت کافی دانشـجویان نسـبت به اهمیت خود اشـتغالی 
از مهم تریـن ایـن چالش هـا اسـت )دیزجی وزینـی، 1397(. 
ایـن در حالـی اسـت که اهمیت بخش کشـاورزی در توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعی کشـور ایجاب می کند که دانشـگاه ها و 
ایجـاد و رونـق  بـرای  مرکزهـای آمـوزش عالـی کشـاورزی 
کسـب و کارهـای کشـاورزی بـه مقولـه کارآفرینـی پایـدار 

توجـه نمایند )موحـدی و همـکاران، 1395(. 
تریـن  مهـم  از  یکـی  عنـوان  بـه  کارآفرینـی  آمـوزش 
ابزارهایـی که می تواند جامعه را به رشـد اقتصـادی و نوآوری 
رهنمـون کنـد، مـورد توجـه اسـت )وان پـراگ و ورسـلوت، 
2007(. بـه برداشـتی دیگـر، یکـی از مهم تریـن راهبردهایی 

کـه در سـال های کنونی توسـط دانشـمندان و صاحب نظران 
بـرای حـل مشـکل های فـوق مطـرح شـده اسـت، توسـعه 
کارآفرینـی در دانشـگاه ها اسـت )والتـر و دوهسـه، 2009(. 
گودرزونـد چگینـی )1397(، با اشـاره به ظهور نسـل چهارم 
دانشـگاه ها تأکیـد می کنـد کـه آمـوزش در دانشـگاه های 
نسـل چهـارم بر اسـاس نیـاز جامعه و دانشـجو انجام شـده و 
حـل چالش هـای جامعـه بـه عنـوان اسـاس تحقیـق درنظر 
گرفتـه مـی شـود. آن چـه کـه اهمیـت کارآفرینـی و آموزش 
کارآفرینـی در ایـران را بـه میـزان بیش تـری مـورد تأکیـد و 
توجـه قـرار می دهد، رشـد چشـم گیر و جهشـی دانشـگاه ها 
در کشـور در سـال های اخیـر اسـت کـه ورود شـمار قابـل 
توجهـی نیـروی تحصیـل کـرده بـه بـازار کار را بـه دنبـال 
داشـته اسـت و ایـن در حالـی بود کـه بیـن گـروه انبوهی از 
دانش آموختـگان دانشـگاهی از یـک طـرف و ظرفیـت اندک 
بخـش دولتـی برای جـذب این شـمار نیـروی دانش آموخته 
بـه هیـچ عنـوان تناسـبی وجـود نداشـت. بـه همیـن دلیـل 
ضـرورت و اهمیـت خوداشـتغالی از راه آمـوزش کارآفرینـی 
بـه گونـه ای جدی تـر و ملموس تر احسـاس می شود(شـجاع 
قلعـه و همکاران، 1393(. پورآتشـی )1387(، نیز تأکید دارد 
کـه مهم تریـن عامـل مؤثـر بـر حرکـت کارآفرینـی از قـوه 
بـه فعـل و بـروز روحیـه کارآفرینـی در افـراد مختلـف از راه 
آمـوزش اسـت. توسـعه برنامه هـای آمـوزش کارآفرینـی در 
مدرسـه های کشـورهای اروپایـی و همچنیـن آمریـکا مبتنی 
مـی  کارآفرینـی  مهارت هـای  کـه  اسـت  فرضیـه  ایـن  بـر 
تواننـد آموزش داده شـوند و چنـدان با ویژگی های شـخصی 
فراهـم نمی شـوند )بیرانـک، 2015(. به دیگر سـخن، انگیزه 
پیشـرفت و کارآفرینی قابل آموزش دادن و یادگیری هسـتند 
چشـم انداز  در  یونسـکو   .)1393 همـکاران،  )کشـتکاری و 
جهانـی آمـوزش عالـی در قـرن بیسـت و یکـم، دانشـگاه را 
جایـی می دانـد کـه در آن قابلیت هـای دانش آموختـگان به 
کارآفرینـان تبدیـل می شـود. جنان کـه در اعالمیـه جهانـی 
آمـوزش دانشـگاهی هم که در سـال 1998 زیر نظر یونسـکو 
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صـادر شـد، آمـده اسـت: "توسـعه ی مهارت هـا و ابتکارهای 
کارآفرینـی بایـد در زمـره ی دل نگرانی هـای عمـده  آموزش 

دانشـگاهی باشـد" )مقیمـی، 1383(. 
از ایـن روسـت که فلسـفه ی وجـودی مرکزهـای آموزش 
علمـی- کاربـردی، کارآفرینی از راه مهارت-آمـوزی بوده و این 
مرکزهـا دقیقـا بـر پایـه آمـوزش کارآفرینـی ایجـاد شـده اند( 
بخشـی جهرمی و شـهیدی زنـدی، 1388(. آئین نامه شـورای 
عالـی آموزش هـای علمی- کاربـردی، این دسـته از آموزش ها 
باالبـردن و  بـا هـدف  را آموزش هایـی تعریـف می کنـد کـه 
انتقـال دانـش کار، ایجاد مهـارت، افزایش بهـره وری، به هنگام 
کردن و ترفیع معلومات و تجارب شـاغالن، رشـد اسـتعدادهای 
بارز و عملی کردن اسـتعدادهای پنهان برای تصدی مشـاغل و 
حرفه هـای گوناگـون انجـام می شـود تـا توانایـی افـراد بـرای 
انجـام دادن کاری کـه بـه آنـان محـول می شـود را به سـطح 
مبنـای  بـر  رضایـی، 1389(.  )نـوروززاده و  برسـاند  مطلـوب 
رسـالت نظـام آمـوزش علمـی- کاربـردی کـه تربیـت نیـروی 
انسـانی کارآمـد، خـالق و کارآفریـن اسـت، بایـد پذیرفـت که 
بـرای آمـاده نمودن دانشـجویان جهت ایجاد اشـتغال، آموزش 
کارآفرینـی در ایـن مرکزهـا می بایسـت بـه جـد مـورد توجـه 
قـرار گیـرد )رحمانیـان کوشـککی و همـکاران، 1394(. مزیت 
مهـم آموزش هـای ارائـه شـده در مرکزهای علمـی- کاربردی 
ایجـاد مهـارت هـای فنـی مربـوط بـه کار اسـت و می توانـد 
دانـش آموختـه را در شـغل خـود شایسـته و پربارتـر از قبـل 
نشـان دهـد )حاجـی میر رحیمـی و مخبـر دزفولـی، 1388(. 
مطالعـات بیـن المللـی نیـز نشـان می دهنـد که اگـر آموزش 
علمـی- کاربـردی در عمـل خـوب کار کنـد تقاضـای جـذب 
دانـش آموختگانـش در بـازار کار بیش تر از دانـش آموختگان 
نظام هـای نظـری دانشـگاهی بـوده و بهـره وری ایشـان نیـز 

باالتـر خواهـد بـود )خسـروی پور، 1387(.
بـر مبنـای درک اهمیـت آمـوزش کارآفرینـی، در سـه 
دهـه ی گذشـته مرکزهـا و مؤسسـه های مختلـف آموزشـی 
مبـادرت بـه برگـزاری دوره های آموزشـی گوناگـون با هدف 

آمـوزش مهارت هـای کارآفرینـی کرده انـد )دربـان آسـتانه و 
فیـروزی، 1391(. در مقابـل، در سـال های اخیـر مطالعـات 
متعـددی نیـز برای سـنجش مهارت هـای کارآفرینـی افراد و 
گروه هـای مختلـف مطـرح در آموزش هـای کارآفرینی انجام 
شـده اسـت کـه بـه برخـی از مرتبـط تریـن آن هـا در ایـن 

تحقیـق اشـاره می شـود.
در   ،)1389( همـکاران  فراهانـی و  تحقیـق  یافته هـای 
زمینـه ی نقـش برنامه هـای درسـی در تأمیـن مهارت هـای 
کارآفرینـی دانشـجویان و دانـش آموختـگان رشـته تربیـت 
مطالعـه  مـورد  افـراد  دیـدگاه  از  کـه  داد  نشـان  بدنـی 
کارآفرینـی  مهارت هـای  تأمیـن  در  درسـی  برنامه هـای 
ضعیـف بـوده و در مقابـل برنامه هـای فرادرسـی در آشـنایی 
افـراد مـورد مطالعـه بـا بـازار کار و کارآفرینـی مؤثـر بودنـد. 
مهـدوی درواری و چرمچیـان لنگـرودی )1396(، در تبییـن 
آموزشـگران  کارآفرینـی  مهارت هـای  بـر  مؤثـر  عامل هـای 
کشـاورزی آموزشـکده های فنـی و کشـاورزی سـاری نشـان 
دادنـد کـه پنـج متغیـر تعـداد دوره هـای آموزشـی ضمـن 
خدمـت، تعـداد اعضـای خانـواده، عامـل شـخصیتی، عامـل 
مدیریتـی، و روحیه کارآفرینـی می توانند مهـارت کارآفرینی 
را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. یافته هـای تحقیـق دیزجـی و 
تأثیـر آموزش هـای دانشـگاهی  زینـی )1397(، در زمینـه 
بـر توسـعه مهارت هـای کارآفرینـی زنـان نشـان داد که این 
آموزش هـا بـر مهارت های یادشـده در سـه حیطه شـخصی، 
فنـی و مدیریتـی تأثیر دارنـد. یافته های مطالعـه ای در مورد 
عملکـرد کارآفرینانـه دانش آموختگان کشـاورزی نشـان داد 
کـه آمـوزش عالی کشـاورزی و منابـع طبیعی تنها در کسـب 
مهـارت هـای تخصصـی اثرگـذار بـوده و نقـش چندانـی در 
کسـب مهارت هـای کسـب و کار و مهارت هـای کارآفرینانـه 
نداشـته اسـت )اسـکندری و همـکاران، 1385(. یافته هـای 
مطالعـه ای در مـورد عامل هـای مؤثر بر توسـعه مهارت های 
کارآفرینـی زنـان عضـو تعاونی هـای روسـتایی اسـتان فارس 
آموزشـي،  روان شـناختي،  عامل هـای  بیـن  کـه  داد  نشـان 
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اقتصـادي، اجتماعـي- فرهنگي، و سیاسـت گذاری با توسـعه 
مهارت هـاي کارآفرینـي رابطه مثبت و معني داري در سـطح 
99 درصد وجود دارد)حسـینی و لشکرآرا، 1393(. یافته های 
تحقیـق رحمانیان کوشـککی و همـکاران )1394(، در زمینه 
عامل هـای مؤثـر بـر توانمنـدی هـای کارآفرینانـه مرکزهای 
آمـوزش علمـی- کاربـردی کشـاورزی اسـتان فـارس نشـان 
داد کـه سـه دسـته عامل هـای آموزشـی، سـازمانی و روحیه 
کارآفرینـی بـه ترتیـب بیش تریـن تأثیر را بـر توانمندی های 

کارآفرینانـه دانشـجویان مـورد مطالعه داشـتند.
احمدپـور و همـکاران )1394(، در تحقیقـی عامل هـای 
دانشـجویان  کارآفرینـی  مهارت هـای  توسـعه  بـر  مؤثـر 
یافته هـا  بررسـی کردنـد.  را  آموزشـکده های کشـاورزی 
نشـان داد کـه میـزان مهـارت کارآفرینـی 37 درصـد از افراد 
مـورد مطالعـه در سـطح متوسـط، 45 درصـد در حـد بـاال و 
خیلـی بـاال و نزدیـک بـه 18 درصـد هـم در سـطح پاییـن و 
خیلـی پاییـن می باشـد. همچنیـن، عامل هـای شـخصیتی، 
آموزشـی و محیطی به ترتیب 0/42، 0/42 و 0/19 در توسـعه 
مهارت هـای کارآفرینـی افـراد مـورد مطالعـه اثرگـذار بودند. 
در مطالعـه دیگـری آموزش به عنـوان مهم تریـن عامل مؤثر 
در حرکـت کارآفرینـی بـه منظـور ایجـاد اشـتغال اثربخـش 

شناسـایی گردیـد )شـجاع قلعـه و همـکاران، 1393(. 
هوشـمندان مقـدم فـرد و شـمس )1394(، در پژوهـش 
خـود بیـان کردنـد کـه ظرفیـت کارآفرینـی 76/5 درصـد از 
افـراد مـورد مطالعـه در حد متوسـط می باشـد. عـالوه بر این، 
بیـن متغیرهای عالقه به رشـته تحصیلی و معدل دانشـجویان 
در دوره کارشناسـی در سـطح یـک درصـد و معـدل دوره 
کارشناسـی ارشـد در سـطح 5 درصـد بـا ظرفیت هـای 
کارآفرینـی همبسـتگی مسـتقیم و معنـی دار به دسـت آمد. 
بـرای  کـه  داد  نشـان  اسـپانیا  در  مطالعـه ای  یافته هـای 
افزایـش قابلیت هـای کارآفرینی دانشـجویان الزم اسـت از راه 
فرصت هـای  توانایی هـای شناسـایی  آموزشـی  برنامه ریـزی 
کسـب و کار، ارزشـیابی فرصت های کسـب و کار، مهارت های 

تصمیم گیـری، کار با شـبکه اطالعـات و ارتباطات، شناسـایی 
ایزکوئیـدرو و  یابـد )  نوآورانـه بهبـود  حـل مسـئله، و تفکـر 
همـکاران، 2005(. در تحقیقـی با موضـوع عامل های مؤثر بر 
کارآفرینی از دیدگاه دانشـجویان در ایران مشـخص گردید که 
عامل هـای روان شـناختی بیش تریـن تأثیـر را در کارآفرینـی 
داشـته و عامل هـای بعـدی به ترتیـب اولویت عبارت هسـتند 
از عامل هـای اقتصـادی، ویژگی هـای شـخصیتی، عامل هـای 
سیاسـت گذاری، عامل هـای آموزشـی و فرهنگی )حسـینی و 
احمـدی، 2011(. اسـتامبولیس و بارالس )2014(، در تحقیق 
خـود اثـر آمـوزش کارآفرینی بر نگـرش دانشـجویان در یونان 
را بررسـی کردنـد. یافته هـا نشـان داد که دانشـجویانی که در 
کالس کارآفرینـی شـرکت کـرده بودنـد، تفـاوت معنـی داری 
شـغلی  بیرونـی  درونـی و  بازدارنده هـای  جنبـه  از  آنـان  در 
اتریـش  کشـور  در  تحقیقـی  یافته هـای  بـود.  شـده  ایجـاد 
نشـان داد کـه آموزش هـای کارآفرینـی تأثیـر متفاوتـی بـر 
نیـت کارآفرینـی دانشـجویان رشـته های فنی و مهندسـی در 
مقایسـه با دانشـجویان رشـته مدیریت گذاشـته بود )مارش و 

همـکاران، 2015(. 
تأثیـر  چگونگـی  زمینـه  در  پژوهشـی  یافته هـای 
ویژگی هـا و مهارت هـای شـخصی بر مهارت هـای کارآفرینی 
کارکنـان بانـک تجـارت در شـهرهای غربـی ایران نشـان داد 
بـر  مطالعـه  مـورد  افـراد  روان شـناختی  ذهنیت هـای  کـه 
مهارت هـای کارآفرینـی ایشـان در محـل کار مؤثـر اسـت 
)ملکشـاه کریم پـور، 2017(. سـاکیرنو و همـکاران )2020(، 
در مطالعـه ای در زمیتـه تأثیر خصایص شـخصی در توسـعه 
کـه  دادنـد  نشـان  دانشـجویان  کارآفرینـی  مهارت هـای 
دانـش و آگاهـی پاسـخگویان نسـبت بـه خصایـص شـخصی 
)روان شـناحتی( بـه منظـور توسـعه مهارت هـای کارآفریتی 

مـورد نیاز اسـت.   
بـا عنایـت بـه ایـن کـه در سـرفصل دوره هـای آمـوزش 
رسـمی )علمـی- کاربـردی( برگـزار شـده در مرکزهـای 
آمـوزش جهـاد کشـاورزی الاقـل 60 درصـد درس هـا باید با 
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جهت گیـری مهارتـی باشـد و بـا هـدف تقویـت ظرفیت های 
کارآفرینـی دانشـجویان درس هـای متعـددی پیش بینـی و 
طراحـی شـده اسـت. از جملـه ایـن درس هـا می تـوان بـه 
درس هـای کارآفرینـی و مدیریـت کسـب و کار اشـاره کـرد. 
بـا  این کـه  بـر  عـالوه  دانشـجویان  کارآفرینـی  درس  در 
مباحـث تعربـف و مبانـی کارآفرینی از رویکردهـای مختلف و 
ملـزم  می شـوند،  آشـنا  کارآفرینـی  گوناگـون  مدل هـای 
هسـتند یـک طـرح کسـب و کار کشـاورزی را تهیـه نمایند. 
عـالوه بر ایـن، به صـورت مکـرر کارآفرینان شـاخص به ویژه 
در بخش کشـاورزی در مرکزهای یادشـده حضـور یافته و در 
قالـب کارگاه های آموزشـی تجربیـات خود را به دانشـجویان 
منتقـل می کنند. همچنیـن، برنامه های بازدیـد از واحدهای 
آموزشـی  سـرفصل های  در  منطقـه  کشـاورزی  کارآفریـن 
دانشـجویان لحـاظ شـده اسـت. ضمـن آن کـه جهت گیـری 
دو و  یـک و  کارورزی  جملـه  از  دیگـر  درس هـای  برخـی 
کاربینـی در راسـتای توسـعه ظرفیت هـای کارآفرینـی 

دانشـجویان تعریف شـده اسـت. 

 روش شناسی
دیدمـان پژوهـش از نـوع آمیختـه اکتشـافی بـوده کـه 
بر اسـاس هـدف جـزء تحقیقـات کاربـردی اسـت. جامعه ی 
آمـاری تحقیـق را کلیه دانشـجویان مرکزهـای آموزش جهاد 
کشـاورزی در اسـتان های فـارس، خراسـان رضـوی و البـرز 
انجـام عملیـات میدانـی  تشـکیل می دهنـد کـه در زمـان 
تحقیـق در سـال 1397 در نیمسـال آخـر تحصیلـی خود به 
سـر می بردنـد )670 نفر(. حجـم نمونه با اسـتفاده از جدول 
نیـز  نفـر(. روش نمونه گیـری  تعییـن شـد )245  مـورگان 
تصادفـی طبقـه ای با انتسـاب متناسـب می باشـد. به عبارت 
دیگـر، متناسـب بـا حجـم جامعـه ی آمـاری در هـر یـک از 
سـه مرکز مـورد مطالعه از جامعـه ی آمـاری کل )670 نفر(، 
حجـم نمونـه در هـر مرکز تعیین شـد. بـه منظور گـردآوری 
داده هـا از پرسشـنامه محقـق سـاخته ای کـه روایی شـکلی 

آن بـر اسـاس نظـر متخصصـان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی 
در مرکـز آمـوزش عالـی امـام خمینـی تأییـد شـد و پایایـی 
آن بـا اسـتفاده از فرمـول تتـای ترتیبـی Ɵ= 0/91 محاسـبه 
شـد. پرسشـنامه از سـه بخش تشـکیل شـده بود. بخش اول 
بـوده و  دانشـجویان  فـردی  شـخصی و  ویژگی هـای  شـامل 
بخـش دوم شـامل 4 دسـته متغیرهای آموزشـی )18 گویه(، 
روان شـناختی )10 گویه(، اقتصـادی)12 گویه(، و اجتماعی- 
فرهنگـی )8 گویه( می باشـد. در بخش سـوم پرسشـنامه نیز 
متغیر وابسـته تحقیـق )مهارت هـای کارآفرینی( با اسـتفاده 
سـنجش  گرفـت.  قـرار  گیـری  انـدازه  مـورد  گویـه   25 از 
متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تحقیق بـا اسـتفاده از مقیاس 
رتبـه ای و طیـف 5 گزینـه ای لیکـرت )خیلـی کـم= یـک تا 
خیلـی زیـاد = 5( صـورت گرفـت. بـرای تحلیـل داده هـا از 
تحلیـل عاملی اکتشـافی با هـدف پاالیش متغیرها و سـاخت 
عامل هـای مؤثـر در مهارت هـای کارآفرینـی اسـتفاده شـد. 
بـرای بررسـی رابطـه مهارت هـای کارآفرینـی بـا متغیرهـای 
مسـتقل تحقیـق به روش مدل سـازی معادله های سـاختاری 
)مـدل تعاملـی( از نرم افزار لیـزرل با رویکـرد حداقل مربعات 
جزئـی اسـتفاده شـد. دلیل اسـتفاده از مـدل تعاملـی امکان 
آزمـون اثـرات اصلـی و اثـرات تعاملـی متغیرهای پنهـان بود.
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جدول 1- جامعه آماری تحقیق

 جامعه مرکز آموزش استان
آماری

حجم 
نمونه

مقطع تحصیلیجنس
درصد

کارشناسیکاردانیزنمرد

189693039472228مرکز آموزش عالی امامالبرز

156572532332423مرکز آموزش بعثتفارس

خراسان 
رضوی

مرکز آموزش شهید 
هاشمی نژاد

3251194574774249

67024510014515788100جمع

یافته ها
بیـش از نیمـی از افـراد پاسـخگو را زنـان تشـکیل مـی 
دهند. 64 درصد پاسـخگویان در مقطـع کاردانی و 36 درصد 
نیـز در دوره کارشناسـی در حـال تحصیـل بودنـد. بـه جهت 
گرایـش تحصیلـی نیز افـراد مـورد مطالعه به ترتیـب فراوانی 
در 3 رشـته تولیـدات گیاهـی، علـوم دامـی، و آب و خاک، در 
حـال تحصیـل بودند. تقریبـاً 67 درصد از ایشـان مجرد و 33 
درصـد نیـز متأهل بودنـد. نزدیک بـه 16 درصـد را متولدین 
روسـتاها و 84 درصـد را هـم متولدیـن شـهرها تشـکیل می 
دادنـد. میانگیـن سـن افراد مـورد مطالعه حدود 25 سـال به 
دسـت آمـد. میانگیـن معـدل درس هـای گذرانده شـده 22 
درصـد از دانشـجویان تا 14 به دسـت آمد و فقـط 40 درصد 
ایشـان معدل باالی 16 داشـتند. تحلیل ارقـام فوق می تواند 
ایـن گونـه باشـد که بیـش از یک پنجـم دانشـجویان دغدغه 
ای بـرای معـدل نداشـته و یـا تـوان فکـری و علمـی شـان 
اجـازه وضعیـت بهتـری را نمـی داد. مهارت هـای کارآفرینی 
دانشـجویان بـا اسـتفاده از 25 گویـه مـورد سـنجش و اندازه 
گیـری قـرار گرفـت. از آن جایـی کـه از طیـف 5 گزینـه ای 

لیکـرت بـرای انـدازه گیری متغیر وابسـته تحقیق بهـره برده 
شـد، حداقـل و حداکثـر امتیاز هر فـرد به ترتیـب 25 و 125 
بـه دسـت آمـد. همان طـور کـه مندرجـات جدول 2 نشـان 
مـی دهـد میـان 3 دسـته عامل های آموزشـی، اقتصـادی، و 
روان شـناختی بـا مهـارت کارآفرینـی افـراد مـورد مطالعـه 
همبسـتگی مثبـت و معنـی دار در سـطح 99 درصـد و میـان 

کارآفرینـی  مهـارت  فرهنگـی و  اجتماعـی-  عامل هـای 
درصـد   95 سـطح  در  مسـتقیم  معنـی دار و  همبسـتگی 

شد. مشـاهده 

 



عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی مرکزهای آموزش کشاورزی

شماره 55
زمستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 128

جدول 2- یافته های آزمون همبستگی میان متغیر مهارت های کارآفرینی با برخی متغیرهای تحقیق

سطح معنی داری)p(ضریب   همبستگی اسپیرمن )r(عامل
0/000**0/475آموزشی

0/000**0/444روان شناختی
0/000**0/465اقتصادی

0/045*0/225اجتماعی- فرهنگی

0/1560/071-سن
0/0120/726-تحصیالت پدر

0/1340/085-معدل
0/0250/624عالقه به رشته تحصیلی

0/0450/519-تعداد اعضاء خانواده
0/1410/246درآمد ماهیانه

*معنی دار در سطح 95درصد؛ **معنی دار در سطح 99درصد

بـه منظـور مقایسـه میانگیـن مهارت هـای کارآفرینـی 
وایتنـی و  مـن  ناپارامتـری  آزمون هـای  از  دانشـجویان 
کروسـکال والیـس اسـتفاده شـد. همان گونـه کـه جـدول 3 
نشـان می دهد میانگیـن مهارت های کارآفرینی دانشـجویان 
از  پایین تـر  معنـی داری  صـورت  بـه  خـاک  آب و  گرایـش 

دامـی  علـوم  گیاهـی و  تولیـدات  گرایـش  دو  دانشـجویان 
اسـت. افـزون بـر ایـن، دانشـجویانی کـه در پروژه هـای "کار 
حیـن تحصیل" شـرکت داشـتند، به صـورت معنـی داری از 

میانگیـن مهـارت کارآفرینـی باالتـری برخـوردار بودنـد. 
 

جدول 3- تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان مرکزهای آموزش کشاورزی

Pآمارهمیانگینفراوانیسطحمتغیر

جنسیت
1233/08زن

U=23230/398
1013/27مرد

مرکز
613/07امام خمینی

X2 =2/50/59 513/14فارس
1143/22مشهد

محل تولد
363/32روستا

U =22340/287
1843/14شهر

رشته تحصیلی
b 242/54آب و خاک

X2 = 6/50/05* a 923/15علوم دامی

a 953/24تولیدات گیاهی

مقطع تحصیلی
1523/14کاردانی

U=21350/21
743/21کارشناسی
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Pآمارهمیانگینفراوانیسطحمتغیر

گذراندن درس 
کارآفرینی

1533/25بلی
U =21230/084

672/98خیر

مشارکت در کار 
حین تحصیل

553/97بلی
U =19530/047*

1662/8خیر

ادامه جدول 3- تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان مرکزهای آموزش کشاورزی

 به منظور پاالیش متغیرها در سـاخت عامل ها از تحلیل 
عاملـی اکتشـافی اسـتفاده گردید. براسـاس یافته هـا 0/952 
=Bartlet = 4493/4 ، KMO و P =0/01 بـود کـه گویـای 
مناسـب بـودن داده ها برای تحلیل عاملی اسـت. بـا توجه به 
مـالک کیسـر )مقدار ویـژه کم تـر از 0/5(، متغیرهایی که در 
ماتریـس همبسـتگی بـا سـایر متغیرهاي شـاخص هاي خود 
همبسـتگی کم تـري داشـتند، حـذف شـدند و عامل هایـی 
مدنظـر قـرار گرفـت کـه مقدار ویـژه آن هـا بزرگ تـر از یک 
بـود. عامل های اسـتخراج شـده همـراه با مقدار ویـژه، درصد 

واریانـس و درصـد واریانـس انباشـته آن هـا پـس از چرخش 
بـه روش واریماکـس در جـدول 4 آمـده اسـت. همان گونـه 
کـه دیـده می شـود بیش تریـن مقدار ویـژه مربوط بـه عامل 
"مهـارت های روان شـناختی" بـا مقدار ویـژه 6/523 بود که 

بـه تنهایـی 26/093 درصد از واریانـس کل متغیرها را تبیین 
نمـوده اسـت. عامل هـای بعـدی "مهـارت هـای مدیریتـی و 
برنامه ریـزی" و "مهارت هـای فنـی" نام گـذاری شـدند، بـه 
ترتیـب 20/682 و 19/119 درصـد و در جمـع 65/89 درصد 

از واریانـس کل متغیرهـا را تبییـن نمودند. 

 
جدول4- خالصه ی تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان مرکزهای آموزش کشاورزی

درصد واریانس انباشتهدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل ها

عامل اول )مهارت های 
روانشناختی(

523/6093/26093/26

عامل دوم )مهارت های 
مدیریتی و برنامه ریزی(

171/5682/20776/46

4/780119/19895/65عامل سوم )مهارت فنی(

 جـدول 5 نیـر یافته هـای ماتریس دوران یافته را نشـان 
می دهـد. در ایـن قسـمت بـرای بررسـی اعتبـار سـازه ای 
پرسشـنامه و بـرازش الگوی انـدازه گیری و سـاختاری مربوط 

بـه عامل هـای مؤثـر بـر مهارت هـای کارآفرینـی، داده ها در 
قالـب مـدل معـادالت سـاختاری و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار 

لیـزرل مـورد تحلیـل قـرار گرفتند. 
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جدول5- خالصه ی دوران عامل ها به روش واریماکس

بار عاملیمتغیر عامل

مهارت های روانشناختی

0/854ریسک پذیری

0/831خالقیت

0/790تحمل نامالیمات

0/789مقاومت و پشتکار

0/777خوداتکایی

0/754نگرش مثبت به تغییر

0/720مسئولیت پذیری

0/640دوراندیشی و آینده نگری

0/530مهارت گوش دادن به سخنان دیگران

مهارت های مدیریتی و 
برنامه ریزی

0/832توان تصمیم گیری

0/711اطمینان از رسیدن به هدف

0/705توان تشخیص خطرات بالقوه

0/666توان رهبری

0/652مهارت در برنامه ریزی و هدف گذاری

0/630توجه به نتایج کار و پیگیری برای مقایسه

0/600روابط انسانی

0/580مهارت گفتگو با دیگران

0/512توان کارگروهی

مهارت های فنی

0/777توان فراهم نمودن منابع و تجهیزات برای کسب و کار

0/741بازاریابی

0/698مهارت راه اندازی کسب و کار

0/650مهارت های مالی و حسابداری

0/555آشنایی با اینترنت

0/510مهارت های نوشتاری

0/495مهارت کار با رایانه
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 جدول 6- شاخص های برازندگی مدل عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان 

مقدار محاسبه شدهمقدار پیشنهادیشاخص
31/44≤نسبت مجذور کای به درجه آزادی

0/99≤ 0/9هنجار برازندگی
0/99≤ 0/9هنجار نشده برازندگی

1≤ 0/9برازندگی فزاینده
1≤ 0/9برازندگی تطبیقی

0/99≤ 0/9میزان انطباق
0/026 0/05≤میانگین مجذور پسماند

0/10/042≤ریشه دوم واریانس خطای تقریب

تمامـی شـاخص ها،   جـدول6، نشـان می دهـد کـه 
بـرازش مؤلفه هـای مـورد سـنجش بـرای مدل سـاختاری 

پژوهـش را در سـطح مطلـوب بیـان می کننـد.

جـدول 7، اثـر مسـتقیم متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیـر 
تبییـن  ضریـب  کارآفرینـی( و  هـای  )مهـارت  وابسـته 
تغییـرات متغیر وابسـته توسـط متغیرهاي مسـتقل را نشـان 
می دهـد. مـدل سـاختاری بـرازش یافتـه عامل هـای مؤثر بر 
مهارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان در نگاره 1 آمده اسـت. 
در ایـن نـگاره نمادهـای A، B، C، و D بـه ترتیـب عامل های 
اجتماعی و فرهنگی، روان شـناختی، آموزشـی، و اقتصادی در 
بین دانشـجویان سـه مرکز مـورد مطالعه هسـتند. همچنین، 
کارآفرینـی  مهارت هـای  دسـته  نماینـده سـه   ES نمـاد 

بـرای سـنجش متغیـر  اسـت. سـه متغیـر مـورد اسـتفاده 
 ES2 مهارت هـای روان شـناختی؛ ES1 وابسـته عبارتنـد از
مهارت هـای مدیریتـی؛ و ES3 مهارت هـای فنـی. ضریب هر 
یـک از مهارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان نشـان دهنـده 
سـهم هـر یـک از آن هـا در شـکل گیری متغیـر مهارت های 
کارآفرینـی اسـت و همان گونـه که دیده می شـود متغیرهای 
مهارت هـای روان شـناختی و مهارت هـای فنـی بـه ترتیـب 

بیش تریـن و کم تریـن سـهم را در ایـن زمینـه داشـتند. 
 

 
 

نگاره 1- مدل ساختاری برازش یافته عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی



عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی مرکزهای آموزش کشاورزی

شماره 55
زمستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 132

جدول 7- اثر عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی

R2خطای استانداردtضریب مسیرمتغیر مستقلمتغیر وابسته

مهارت های 
کارآفرینی

ES

 A 0/121/070/11اجتماعی و فرهنگی

0/87
 B 0/636/730/094روان شناختی

 C0/242/400/098آموزشی
 D0/2320/092اقتصادی

مهـارت  بـر  چهارگانـه  عامل هـای  اثـر   ،7 جـدول  در   
هـای کارآفرینـی و همچنیـن ضریـب تعیین R2 نشـان داده 
شـده اسـت. بـر پایـه ی داده هـای ایـن جـدول سـه دسـته 
عامـل: روان شـناختی، آموزشـی، و اقتصـادی بـر مهارت های 

کارآفرینـی تأثیـر مثبـت و معنـی  داری داشـته و در مجموع 
کارآفرینـی  مهارت هـای  متغیـر  تغییـرات  از  درصـد   87

تبییـن می گـردد.  دانشـجویان توسـط عامل هـای فـوق 
 

 بحث و نتیجه گیری
بـا ظهـور و گسـترش دانشـگاه های نسـل چهـارم انتظار 
مـی رود کـه آمـوزش در ایـن دانشـگاه ها بـر اسـاس نیـاز 
جامعـه و دانشـجو انجـام شـده و حـل چالش هـای جامعـه 
بـه عنـوان اسـاس تحقیـق در نظـر گرفتـه شـود. بـر اسـاس 
هـای  مهـارت  میانگیـن  مقایسـه  در  تحقیـق،  یافته هـای 
کارآفرینـی افـراد در گـروه هـای مختلـف مشـاهده شـد که 
میانگیـن مهارت هـای کارآفرینـی دانشـجویان گرایش هـای 
معنـی داری  صـورت  بـه  دامـی  علـوم  گیاهـی و  تولیـدات 
باالتـر از دانشـجویان گرایـش آب و خـاک اسـت. از جملـه 
تحقیقاتـی کـه یافته هـای آن تا حـدی با این نتیجه همسـو 
 )2015( همـکاران  ماریـش و  تحقیـق  بـه  می تـوان  اسـت 
کـه  داد  نشـان  یادشـده  تحقیـق  یافته هـای  کـرد.  اشـاره 
آموزش هـای کارآفرینـی تأثیـر متفاوتـی بر نیـت کارآفرینی 
دانشـجویان  بـا  مقایسـه  در  مهندسـی  فنـی و  دانشـجویان 
مدیریـت گذاشـته بـود. همچنین، آزمون همبسـتگی نشـان 
داد کـه میـان مهارت هـای کارآفرینـی افـراد مـورد مطالعه و 
4 دسـته عامل هـای آموزشـی، روان شـناختی، اقتصـادی و 
اجتماعـی و فرهنگـی رابطه مسـتقیم و معنی دار وجـود دارد. 
یافته هـای تحقیـق حسـینی و لشـگرآرا )1393(، رحمانیـان 

کوشـککی و همکاران )1394( احمدپور و همـکاران )1394( 
، شـجاع قلعه دختـر و همکاران )1393(، حسـینی و احمدی 
)2011(، و اسـتامبولیس و بارالیـس )2014( نیـز نشـان داد 
کـه مهـارت هـای کارآفرینـی افـراد مـورد مطالعـه بـا الاقل 
یکـی از عامل هـای مـورد اشـاره دارای همبسـتگی مثبـت و 

معنـی دار مـی باشـد. 
یافته هـای تحقیـق نشـان داد کـه عامل روان شـناختی 
مهارت هـای  بـر  مسـتقیم  تأثیـر   0/63 مسـیر  ضریـب  بـا 
کارآفرینـی داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیـب، هـر چـه افـراد از 
منظـر روان شـناختی آماده تـر باشـد، می توان انتظار داشـت 
کـه مهارت هـای کارآفرینـی در ایشـان بـا شـتاب بیش تری 
بهبـود یابـد. ایـن نتیجـه بـا یافته هـای تحقیـق حسـینی و 
لشـکر آرا )1393(، رحمانیان کوشـککی و همکاران )1394(، 
مهـدوی درواری و چرمچیـان لنگـرودی )1396(، و ملکشـاه 

کریـم پـور )2017( مطابقـت دارد.
هچنیـن، رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن عامل هـای 
آموزشـی بـا مهارت هـای کارآفرینـی در سـطح یـک درصـد 
بـا ضریـب مسـیر 0/24 مشـاهده شـد. بنابرایـن، بـا تقویـت 
عامل هـای اموزشـی مرتبـط بهبـود مهارت هـای کارآفرینی 
دانشـجویان را می تـوان انتظـار داشـت. ایـن نتیجه بـا نتایج 
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آسـتانه و  دربـان   ،)1393( لشـگرآرا  حسـینی و  مطالعـات 
فیـروزی )1391(، مهـدوی درواری و چرمچیـان لنگـرودی 
)1396(، و ایزکوئیـدرو و همـکاران )2005( همخوانـی دارد. 
عـالوه بـر ایـن، عامل هـای اقتصادی بـا ضریب مسـیر 0/23 
کارآفرینـی  مهارت هـای  بـا  معنـی داری  مثبـت و  رابطـه 

دانشـجویان داشـت. 
بـر مبنـای یافته هـای تحقیـق پیشـنهادهای زیـر ارائـه 

می شـود: 
هـای  عامـل  معنـی دار  مثبـت و  تأثیـر  بـه  توجـه  -بـا 
کـردن  آمـاده  کارآفرینـی،  مهارت هـای  بـر  روان شـناختی 
دانشـجویان به لحـاظ ذهنی و روانی در طـول دوران تحصیل 
می توانـد ایجـاد و توسـعه مهارت هـای کارآفرینـی ایشـان را 
در پـی داشـته باشـد. بـه همیـن منظـور، تقویـت اعتمـاد به 
نفـس، ایجاد انگیزه، خودبـاوری، روحیـه کارگروهی، پذیرش 

مسـئولیت، انتقادپذیـری و نگـرش مثبـت بـه کارآفرینی باید 
مـورد توجـه برنامـه ریـزان و مدرسـین قـرار گیرد. 

- نظـر بـه تأثیـر مثبـت و معنـی دار عامل های آموزشـی 
بر مهارت های کارآفرینی پیشـنهاد می شـود کـه در آموزش 
کارآفرینـی، بـه نکاتـی نظیـر معرفـی واحدهـای کارآفریـن 
آموزش هـا،  بـودن  عملـی  تحصیلـی،  رشـته  بـا  مرتبـط 
تدریـس درس ها توسـط کارآفرینـان، و تقویـت مهارت  های 

کارآفرینـی مدرسـان مـورد توجـه قـرار گیرد.
- از آن جایـی کـه عامل هـای اقتصـادی بـر مهارت های 
کارآفرینـی تأثیـر مثبـت و معنـی داری داشـتند، پیشـنهاد 
می شـود کـه در طـی دوره تحصیـل بـر امـوری نظیـر بیمـه 
کسـب و کارهـا، مزایای بازار باثبات، دسترسـی به تسـهیالت 
نهـاده هـا، و  اولیـه و  بـه مـواد  بانکـی کم بهـره، دسترسـی 

امنیـت سـرمایه گـذاری در تولیـد تأکید شـود.
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Abstract

Today, growth of entrepreneurship training programs in universities and higher education centers are based 

on the pre assumption that entrepreneurship skills are acquired. The purpose of this study was to extract factors 

affecting entrepreneurship skills of students in agriculture training centers in three provinces of Fars, Khorasan 

Razavi, and Alborz. The research method was applied in terms of purpose and exploratory in terms of mixed 

data type. The data collection tool was a researcher- made questionnaire, content validity of which was approved 

by agricultural extension and education experts and its reliability was estimated to be 0.91 using ordinal theta 

coefficient. The independent variables consisted of educational, psychological, economic, and socio and cultural 

variables and the dependent variable was entrepreneurship skills. 

The statistical population of the research is last semester students in agriculture training centers in Fars, 

Khorasan Razavi, and Alborz provinces in 2018(670).

The sample size was determined using Morgan table, 245 people and were selected by stratified random 

sampling with proportional assignment.

The findings of spearman correlation test showed that factors: educational, psychological, economic, and 

socio and cultural had a significant positive correlation with entrepreneurship skills.

Applying interactive models of structural Equation Modeling (SEM) indicated that the most important 

factor affecting entrepreneurship skills among respondents is psychological factor with the path coefficient of 

0/63. Educational and economic factors affected entrepreneurship skills with path coefficients of 0/24 and 0/23. 

Index Terms: Training Center, Entrepreneurship Skill, Agricultural Students, Entrepreneurship Education.
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