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(تاریخ دریافت -92/8/5 :تاریخ تصویب)93/3/5 :

چکیده
مهندسی دوبارة ساختارهای دولتی در کشورهای درحال توسعه برای افزایش قدرت حاکمیتی سازمانهای
دولتی و افزایش نقش بخش غیر دولتی در توسعة کشاورزی موجب ظهور ظرفیتهای جدیدی برای
کارآفرینان و تعمیق موقعیت ایشان در مدیریت و پیشبرد این تحوالت شد .نظام آموزش عالی کشاورزی
برای حفظ جایگاه مسئولیتی و بهبود توان تأثیرگذاری خود در توسعة کشور ،الزم است با افزایش کیفیت
برنامهریزی آموزشی در تربیت منابع انسانی کارآفرین گامهای اساسی بردارد .معضالت و چالشهای
فراروی مراکز آموزش علمی -کاربردی کشاورزی در تربیت این منابع با توجه به ضعف کارآفرینی
دانشآموختگان این مراکز ،شناخت و اجرای راهکارهای توسعة توانمندیهای کارآفرینانة دانشجویان را
ضروری کرد .تحقیق حاضر با همین هدف و با روش پیمایشی انجام گرفت .در سال  ،1391جامعة آماری
دانشجویان کشاورزی درحال تحصیل در آن مرکز  1595نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم
نمونه  195نفر تعیین شد .ابزار سنجش پرسشنامهای بود که روایی و پایایی آن تأیید شد .نتایج تحقیق
نشان داد میانگین رتبهای تأثیر راهکارهای توسعة توانمندیهای کارآفرینانة دانشجویان بیش از حد متوسط
است ( 3/53از  .)5همچنین ،عوامل «ارائة خدمات مشاورهای» و «برنامهریزی برای بهبود مهارتهای
کارآفرینی» بهترتیب  20/48و  19/47درصد واریانس راهکارها را تبیین میکنند .در پایان ،پیشنهاد شد
«تاالر ورودی ( )Corridorتخصصی مشاورة کسبوکار در مراکز آموزش عالی علمی -کاربردی
کشاورزی» ایجاد شود .همچنین« ،باید برنامهریزی جامعی برای بهبود مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی
دانشجویان از طریق تلفیق مباحث کارآفرینی در سرفصلهای دروس فنی و تخصصی رشتههای کشاورزی»
صورت گیرد.
واژههای کلیدی :توانمندیهای کارآفرینانه ،دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی ،نوآوری و کارآفرینی.

† این مقاله از طرح تحقیقاتی مصوب سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استخراج شد.
* نویسنده مسئول:

تلفن09123360339 :

Email: davood_hajimirrahimi@yahoo.com
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مقدمه
تبدیل بازنمایيهاي ذهني ) (Mental Representationsبشر
از كرة زمين به «دهكدة جهاني» از طریق پيشرفتهاي علمي
و فني به وقوع پيوست .از آنجاكه شبكههاي ارتباطي،
بازارهاي توليد و عرضة خدمات را در سطح ملي -منطقهاي و
جهاني به یكدیگر متصل كرد و آنها كليد ورود به بازارهاي
جهاني را رقابتپذیري دانستند ،نه تنها كشورها ،بلكه نهادها
و افراد باید قابليتهاي رقابتپذیري و سازگاري خود را
افزایش دهند .براي دستيابي به این مهم ،پرورش ایدههاي
خالقانه و كارآفرینانه -كه بتوانند جوامع را با دنياي جدید
هماهنگ سازند -اجتنابناپذیر است .موضوع دیگري كه سبب
توجه به كارآفریني شد« ،كيفيت بازار كار» است كه در
بسياري از كشورها حتي در كشورهاي توسعهیافته بهعنوان
مشكلي اساسي مطرح است .اصوالً كارآفریني در اقتصاد
رقابتي و مبتني بر بازار نقش كليدي دارد ،زیرا در اقتصادهاي
پویا ،نگرش ،محصوالت و خدمات همواره درحال تغيير است و
باني این تحوالت كارآفریناناند كه با ارائة الگوهاي تازه و
سازگار با شرایط جدید به این كار اقدام ميكنند
(.)Monavvarifard et al., 2013
امروزه چالش «اشتغال» یا موضوع «كار و بيكاري» نه
تنها یكي از مهمترین مسائل اجتماعي كشور است ،بلكه با
رشد جمعيت در دو دهة گذشته ،از مهمترین چالشها در
چند دهة آینده است ( .)Tajabadi, 2008همچنين ،افزایش
چشمگير بيكاري در ميان دانشآموختگان بهویژه در
رشتههاي كشاورزي به یكي از مشكالت تبدیل شد
( .)Ghasemi & Asadi, 2010در عين حال ،سياستهاي
«كوچکسازي دولت» موجب كاهش استخدام دولتي شد
 .Hosseini et al.,) (2008طبق جدیدترین آمارها ،حدود 57
هزار نفر از  240هزار دانشآموختة عضو نظام مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي ،بيكارند (.)Nasrollahi, 2009
هرچند تقریباً كمترین سرانة فارغالتحصيلي اختصاص به
فارغالتحصيالن كشاورزي دارد ( Moniei & Soroosh Mehr,
 )2011و دانشجویان این بخش  19/9درصد از جمعيت
دانشجویي را تشكيل ميدهند ،ولي سهم  0/47درصدي در
استخدام دارند  .)Hosseini et al.,) 2008نكتة جالب توجه
آنكه نتایج برخي مطالعات نشان ميدهد نبود فرصتهاي
شغلي مناسب موجب ادامة تحصيل دانشآموختگان در
دورههاي تحصيالت تكميلي شد ( & Khosravipour

 .)Monajjemzadeh, 2011این مسئله براي كشور هزینهبر و
غير اقتصادي است .بهویژه ادامة تحصيل دانشجویان دورههاي
علمي -كاربردي كه بيشتر براي بازار كار تربيت شدند،
بهنوعي مشروعيت و فلسفة وجودي مراكز آموزش عالي
علمي -كاربردي كشاورزي را در معرض چالش جدي قرار داد.
همچنين ،از سال  1391بسياري از مراكز علمي -كاربردي با
كاهش شدید دانشجو مواجه بودند و دانشآموختگان قبلي
آنها نيز مشكل اشتغال و كسب درآمد در بازار كار داشتند
(.)Hajimirrahimi et al., 2014
بهطور كلي ،راهبرد تقویت اشتغالزایي و خوداشتغالي و
حركت به سمت توسعة همهجانبه ،نياز به تربيت و آموزش
افراد كارآفرین و خالق را دو چندان كرد ( & Hosseini
 .)Skandari, 2006البته ارتقاي كيفيت اشتغال و در مواردي
كميت آن ،یكي از پيامدهاي كارآفریني است .مطالعات
كارشناسي در مركز آموزش عالي امام خميني وزارت جهاد
كشاورزي نشان ميدهد تعداد معدودي از دانشآموختگان
موفق به كارآفریني در بخش كشاورزي شدند (معرفي
دانشآموختگان و دانشجویان كارآفرین مركز .)1392 ،این
موضوع اهميت بازنگري را در فرایندهاي آموزشي مراكز نشان
ميدهد .بررسي مجموع نتایج مطالعات Gholamrezaei et al.
( )2013نشان ميدهد توسعة آموزشهاي كارآفریني در
دانشگاهها براي توسعة اشتغال دانشآموختگان و برگزاري
دورههاي آموزش كارآفریني براي دانشآموختگان كشاورزي
ضروري است .با وجود این ،گزارشها مؤید جایگاه ضعيف
كارآفریني در ایران است .در این گزارشها ،امتياز ایران از
كشورهایي مانند عربستان ،پاكستان ،مصر ،آذربایجان ،تایلند،
تركيه ،فيليپين و اندونزي نيز پایينتر برآورد شد )GEM
 .(Report, 2013در مطالعة مذكور ،شاخصهایي مانند بازار كار
و مهارتها ،نظام مالياتي ،زیرساختها ،سرانة توليد ناخالص
داخلي به ازاي هر نفر شاغل ،توانایي سرمایهگذاري مخاطرهآميز
براي توسعة كسب و كار ارزیابي شد .همچنين ،كارآفریني
فارغالتحصيالن كشاورزي و فارغالتحصيالن مراكز علمي-
كاربردي با چالشهایي همراه است؛ مانند ناكارایي مراكز
آموزش عالي علمي -كاربردي كشاورزي در تربيت
دانشآموختگان كارآفرین (،)Khosravipoor et al., 2007
بيتجربگي فارغالتحصيالن كشاورزي در بدو ورود به بازار كار
( ،)Mirshekari, 2006موفقنبودن دانشگاه جامع علمي-
كاربردي در آمادهسازي دانشآموختگان براي ورود به بازار

یهای کارآفرینانة...
حاجیمیررحیمی و همکاران :بررسی راهکارهای توسعة توانمند 

كسب و كار ( ،)Samadi et al., 2010توانایي پایين در ایجاد
كسب و كارهاي كوچک ( ،)Savari et al., 2012نداشتن
مهارتهاي الزم براي راهاندازي كسب و كارهاي مناسب
( .)Amiri & Moradi, 2008تطبيقنداشتن آموزشها با
نيازهاي شغلي ( Yaghobi et al., 2006; Oladiyan et al.,
 ،)2010بيارتباطبودن مراكز آموزش عالي كشاورزي با
بخشهاي اجرایي ( ،)Yaghobi et al., 2006بيتوجهي به
مباحث كارآفریني در تدوین سرفصل دروس كشاورزي و
نهادینهنشدن آموزشهاي كارآفریني و جدينگرفتن آن و نبود
مراكز مشاورهاي فعال در مؤسسههاي آموزش كشاورزي
( ،)Rezaei, 2011ضعف نظامهاي آموزشي و پژوهشي در
پرورش روحية پژوهشگري و خالقيت ( Maleki & Rostami,
 )2013و شاید مهمتر از همه نبود محتواي روشني دربارة
خوداشتغالي و كارآفریني در برنامة درسي آموزش عالي
كشاورزي ((Hosseini et Hajimirrahimi & Mokhber, 2010
; .al., 2008درحاليكه بسياري از مطالعات بيانگر نگرش مثبت
دانشجویان و دانشآموختگان كشاورزي به كارآفریني
( ،)Allahyari et al., 2009تمایل به ایجاد شركتهاي كسب و
كار ( )Savari et al., 2012و متوسطبودن نيت راهاندازي
فعاليتهاي كارآفرینانه در دانشجویان ( Zarafshani et al.,
 )2007است .این موضوع به بستر مناسب فكري براي توسعة
توانمنديهاي كارآفریني دانشجویان نياز دارد .برایناساس،
توجه به محتواسازي و نظارت مستمر بر كاربرد راهكارهاي مؤثر
بر ارتقاي توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان مراكز آموزش
عالي علمي -كاربردي كشاورزي ضروري است .بدیهي است
عملكرد آیندة دانشجویان تا حد زیادي به نوع آموزشها،
مهارتها و نگرشهایي كه در طول تحصيل كسب ميكنند یا
همان صالحيتها و توانمنديهاي آنها بستگي دارد .هماكنون
قابليتهاي كارآفریني دانشجویان دورههاي علمي -كاربردي
كشاورزي ضعيف است و ميزان برخورداريشان از قابليتهاي
كارآفریني مانند توانایي كار گروهي ،مدیریت زمان و تدوین
طرح تجاري كارآفرینانه كمتر از حد ميانگين است
( .)Mohamadali Zangeneh et al., 2013همچنين،
چالشهاي بخش كشاورزي در ابعاد مختلف از جمله توليد
محصوالت سالم و ارگانيک ،ساماندهي بازار محصوالت
كشاورزي و اقتصاديكردن توليد ،نيازمند افزایش حضور
متخصصان كارآفرین در این بخش است؛ بنابراین ،الزم است با
بهرهگيري از راهكارهاي مناسب براي توسعة توانمنديهاي
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كارآفرینانة دانشجویان ،برنامهریزي آموزشي و اجرایي الزم
صورت پذیرد .هدف اصلي توسعة كيفي آموزش كارآفریني در
مراكز آموزش عالي نيز ترغيب و توانمندسازي دانشجویان در
زمينة كاربرد دانش و مهارت در فضاهاي شغلي بعد از
فارغالتحصيلي است ( .)Saeid Banadaki et al., 2013مطالعات
نشان داد برنامههاي آموزش كارآفریني مراكز آموزش عالي در
توسعة نيت و توانایيهاي كارآفرینانة دانشجویان تأثير
معنيداري دارد (.)Bagheri & Lope Pihie, 2011
مطالعات  )2011(European Commissionنيز نشان داد براي
توسعة كارآفریني در اتحادیة اروپا آموزش كارآفریني به اقشار
جامعه بهویژه جامعة معلمان نقش اصلي را ایفا ميكند و
مؤسسههاي آموزشي ميتوانند از طریق تربيت معلمان توانمند
به ارتقاي قابليتهاي كارآفریني فراگيران بپردازند .مطالعة
دیگري در اروپا نشان داد هرچند مؤسسههاي كارآفریني و
كارآفرینان نقش اصلي و مركزي در اقتصاد اروپا بازي ميكنند،
ولي مهمترین چالش در سطح این قاره برخورد صرفاً آموزشي،
نه عملياتي ،با موضوع كارآفریني است )Survey of
.(entrepreneurship in higher education in Europe, 2008
مركز آموزش عالي امام خميني (ره) بهعنوان بزرگترین
مركز آموزش عالي علمي -كاربردي كشاورزي كشور نقش
مؤثري در تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش كشاورزي دارد.
بررسيها نشان داد توانمنديهاي كارآفرینانة فارغالتحصيالن و
دانشجویان كارآفرین این مركز در سطح مورد انتظار قرار ندارد
( Introducing the graduates and students Entrepreneur
)of imam khomeini higher education, 2013؛ بنابراین،
اجراي طرح جامع بهينهسازي ساختار آموزشي -پژوهشي این
مركز براي توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان الزامي
است .بهاینمنظور ،شناخت راهكارهاي مناسب توسعة این
توانمنديها بهعنوان هدف تحقيق تعيين شد.
دوران «تعادل ایستاي» مؤسسههاي آموزش عالي سپري شد
و آینده غير قابل پيشبيني است .نيازهاي آینده ایجاب ميكند
این مؤسسهها وارد دوران «تعادل پویا» شوند .در این ميان ،تنها
گذرگاه پایدار براي عبور به آینده ،گذرگاه «خالقيت ،نوآوري و
كارآفریني» است .همگام با مأموریت ذاتي این مراكز در توليد
مالكيت معنوي و انتقال به شركتهاي جدید ،پيشنهاد شد از
این شش روش استفاده شود :یافتن راههاي جدیدتر براي گذر از
وضعيت فعلي به جدید ،ایجاد زمينة درآمدي متنوع ،استفاده از
روشهاي آموزش انگيزشگر ،بهرهگيري از فرهنگ كارآفریني
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یكپارچه و سازمانیافته ،پيشبيني محيط توسعهاي گسترده و
ایجاد یک مركز هدایت هوشمند ( .)Clark, 1998یافتههاي
مطالعهاي در دانشگاه بوعليسينا نشان داد براي توسعة
ظرفيتهاي كارآفریني دانشجویان كشاورزي الزم است بخش
مدیریت كارآفریني دانشگاه فعال شود و در محتواي دروس
بازنگري شود و با نيازسنجي صحيح و توجه به مسائل و اهداف
بازار كار ،ظرفيتهاي كارآفریني تقویت شود .همچنين ،با
استفاده از روشهاي تدریس نوین و كاربردي ،تفكر خالق در
دانشجویان توسعه یابد .با توجه به زمانبربودن تأثير برنامهریزي
براي افزایش این ظرفيت ،پشتيباني مدیریت دانشگاه باید مستمر
و گسترده باشد ( .)Saadi et al., 2013نتایج مطالعة Hosseini
 )2008( largani et al.نشان داد براي ایجاد تفكر كارآفریني در
دانشجویان باید از راهكارهاي آموزش سبک تفكر و فرهنگ
كارآفرینانه ،گسترش مراكز تحقيق و توسعة كارآفریني ،1برگزاري
كارگاههاي آموزش كارآفریني دیجيتالي ،كسب و كارهاي
الكترونيكي ،سياستگذاريها و برنامهریزيهاي آموزشي و
پژوهشي با ارزشهاي كارآفریني ،همكاريهاي علمي با مراكز
آموزشي و پژوهشي كشورهاي توسعهیافته و تبادل استاد و
دانشجو استفاده شود .نتایج مطالعات نشان داد راهكار «توسعة
آموزش كارآفریني» نقش مثبت و معنيداري بر عملكرد
كارآفرینانة دانشجویان دارد ( .)Skandari, 2006نتایج مطالعات
 (2009) Shahhoseini & Mirakhorliدر دانشگاه آزاد اسالمي
مؤید آن است كه براي ارتقاي سطح كارآفریني فردي دانشجویان
باید به راهكارهاي زیر توجه كرد :تغيير نگرش افراد در سطوح
مختلف مدیریتي در دانشگاهها در زمينة تغيير و تحوالت مثبت
سازماني؛ اختصاص منابع مالي از درآمد دانشگاه براي ابداع و
نوآوري بهعنوان بخش مجزاي بودجة پژوهشي؛ تقویت روحية
جسارت و ریسکپذیري در بين دانشجویان و استادان؛ تشویق
دانشجویان و اعضاي هيئت علمي به ارائة ایدههاي خالق و
نوآورانه از طریق اعطاي امتياز ویژه مانند امتيازات پژوهشي یا
آموزشي؛ لحاظكردن ویژگيهاي كارآفریني در فرم ارزشيابي
ساالنة استادان و گروههاي آموزشي؛ تشكيل یک گروه ستادي
كارآفریني در دانشگاه آزاد اسالمي .همچنين ،یافتههاي مطالعهاي
در دانشگاه لرستان نشان داد ساماندهي دانشآموختگان و
برگزاري آموزشهاي بدو خدمت و ضمن خدمت به آنها در دو

 .1مراکزی که در زمینة تسریع فرایند کارآفرینی در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جامعه ،پژوهش و برنامهریزی میکنند.

بعد موضوعي و كارآفریني و برنامة كسب و كار از جمله
راهكارهاي توسعة قابليتهاي شغلي و كارآفریني
دانشآموختگان است ( .)Gholamrezaei et al., 2013یافتههاي
پژوهشي  (2012) Rezayi & hosseinpourنشان ميدهد براي
تغيير تمایالت كارآفرینانه در دانشجویان دختر مهمترین
راهكارها« ،برنامهریزي براي تغيير نگرش و برداشت ذهني»
آنهاست .نتایج مطالعهاي در دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي
رامين مؤید آن است كه راهكار اصلي توسعة توانمنديهاي
كارآفریني دانشآموختگان ،برنامهریزي دورههاي آموزش
كارآفریني با نظارت مركز كارآفریني دانشگاه از همان شروع
تحصيل بهمنظور آشناكردن ایشان با مفاهيم كارآفریني ،كسب و
كار و كمک به ایجاد روحية كارآفریني و افزایش گرایش آنها به
اینگونه فعاليتهاست ( Khosravipour & Monajjemzadeh,
 .)2011نتایج مطالعهاي در دانشگاه پيام نور كرمانشاه نشان داد
در زمينة افزایش نيتهاي كارآفرینانة دانشجویان و راهكار آن
یعني «توسعة آموزش كارآفریني» الزم است از روشهاي
آموزشهاي خودگردان (تحول در محتواي آموزشي درس
كارآفریني براي انجامدادن پروژههاي مستقل همراه با نقش
تسهيلگري مدرسان) ،آموزشهاي تسلطیاب (مانند نحوة تهية
طرحهاي كسب و كار ،شناسایي فرصتها) ،تقویتكنندههاي
مثبت (نشست با كارآفرینان موفق ،بازدید از كسب و كارهاي
موفق و معرفي طرحهاي كارآفریني موفق) استفاده شود
( .)Barani et al., 2010نتایج مطالعة  )2012( Arasti et al.نشان
داد یكي از راهكارهاي مهم افزایش توانمنديهاي كارآفرینانة
دانشجویان استفاده از روشهاي تدریس مناسب (انجامدادن
پروژههاي گروهي ،مطالعات موردي ،پروژههاي فردي ،تدوین
پروژة خالقانة جدید و حل مسئله) براي آموزش كارآفریني در
مراكز آموزش عالي است .نتایج تحقيقي در ميان دانشجویان
رشتههاي فناوري اطالعات و ارتباطات مراكز آموزش علمي-
كاربردي شهر تهران نشان داد راهكارهاي مهم توسعة بينش
كارآفرینانه در دانشجویان عبارتند از :برگزاري كالسها و
كارگاههاي آموزشي سبک مدیریت و بازدید رؤسا و معاونان
مراكز آموزشي از سایر مراكز آموزشي داخلي و خارجي،
بهرهگيري از ظرفيت دانشجویان براي پيشبرد و افزایش كيفيت
فعاليتهاي آموزشي و افزایش روحية كارآفریني ،مستندسازي
تجربههاي عملي و تدریس مدرسان براي بهرهمندي سایر
مدرسان ،تقویت توان مشاورهدهي مدرسان ،برگزاري كارگاههاي
آموزشي در زمينة آشنایي با تجربههاي كارآفرینان و روشهاي
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خالقيت و نوآوري و تهية طرح شغلي و شناساندن مزایاي
بهرهگيري از فرصتها و پذیرش ریسک از سوي كارآفرینان به
دانشجویان ( .)Amiri & Moradi, 2008مطالعة & Ghasemi
 )2010( Asadiنشان داد عواملي مانند كارآموزي دانشجویان در
طرحهاي اجرایي ،دسترسي مطلوب و كافي به رایانه و اینترنت،
ارتباط نزدیکتر ميان دانشگاه و بنگاههاي كسب و كار موفق،
فعاليتهاي عملي در زمينة دروس ارائهشده ،آموزشهاي فوق
برنامه براي كسب مهارتهاي شغلي و بازدیدها و گردشهاي
علمي براي آشنایي دانشجویان با آیندة شغلي ،بيشترین تأثير را
بر ایجاد روحية كارآفریني در دانشجویان داردSavari et al. .
( )2012نيز با توجه به یافتههاي پژوهشي راهكارهایي مانند
برگزاري دورهها و كارگاههاي كارآفریني ،توجه به عمليات
كشاورزي و آموزشهاي عملي فرصتهاي تجاري و كاري ،بازدید
از مكانهاي شغلي كارآفرینان و برگزاري دورههاي آموزش
خالقيت و نوآوري ،ایدهیابي و نمایش فيلم دربارة زندگي شغلي
كارآفرینان ارائه داد .مطالعات )2008( Kosari & Noroozzadeh
در دانشگاههاي دولتي تهران نشان داد مهمترین راهكارهاي
افزایش توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان عبارتند از:
سازماندهي برنامههاي درسي بهصورت رشتهاي ،مسئلهمحوري،
ایجاد فرصت تجربه در محيطهاي یادگيري واقعي و ارزشيابي
اصيل .نتيجة مطالعة دیگري در مركز آموزش فني– حرفهاي
خواهران رشت نشان داد راهكار «برگزاري كالسهاي آموزش
كارآفریني» تأثير معنيداري بر تغييرات كيفيت شغلي
دانشآموختگان دارد ( .)Ghorbani Vagheei, 2012نتایج
مطالعات  )2012( Arefkhani et al.بيانگر آن است كه
آموزشهاي فني -حرفهاي نقش مؤثري در شكوفایي رفتارهاي
كارآفرینانه در دانشآموختگان دانشگاهي دارد و همچنين ،نقش
بسزایي در رشد و شكوفایي كارآفریني در جامعه ایفا ميكند و
در روند بهبود و افزایش توليد ملي به افزایش گامهاي اساسي
منجر ميشود .یافتههاي مطالعة دیگري در مجموعة مراكز
آموزش عالي علمي -كاربردي جهاد كشاورزي نشان داد از
مهمترین راهكارهاي آموزشي توسعة توانمنديهاي كارآفریني
دانشجویان علمي -كاربردي؛ ارائة درس كارآفریني در برنامة
درسي دوره ،استفاده از مربيان كارآفریني در كنار مدرسان
دروس تخصصي ،تشكيل مراكز كارآفریني ،متناسبكردن
سرفصل دروس با مقولة كارآفریني ،تدوین كتب آموزشي در
زمينة كارآفریني و مدیریت كسب و كار و تشكيل هستة مشاورة
شغلي در مراكز و ارتباط مستمر با دانشجو است
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( .)Khosravipoor et al., 2007مطالعة دیگري در استان
كرمانشاه نشان داد مهمترین راهكارهاي گسترش كارآفریني در
مراكز آموزش عالي علمي -كاربردي كشاورزي ،اصالح نظام
آموزشي -پژوهشي آموزش عالي در راستاي پرورش خالقيت و
كارآفریني (گرایش بيشتر سرفصل دروس به مباحث كارآفریني،
توسعة برنامههاي آموزش الكترونيكي در زمينة آموزش
كارآفریني ،برگزاري كارگاههاي آموزشي براي آشنایي بيشتر
مدرسان با بحثهاي كارآفریني) است ( Maleki & Rostami,
 .)2013نتایج مطالعة )2011( Salimi & Ahmadpoor Dariani
نيز حكایت از این دارد كه مهمترین راههاي توسعة كارآفریني در
مراكز آموزش عالي علمي -كاربردي كشاورزي عبارتند از :ارائة
آموزشهاي علمي -كاربردي براي آمادهسازي دانشجویان براي
ورود به بازار كار ،حمایت از طرحها و ایدههاي كارآفرینانة
دانشجویان و استادان و ایجاد و تقویت مراكز رشد و كارآفریني
در مراكز آموزش كشاورزي .یافتههاي مطالعاتي در دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در زمينة افزایش روحية
كارآفریني دانشجویان نشان ميدهد راهكارهایي مانند آشنایي
دانشجویان با فرصتهاي كسب و كار در جامعه و ورود آگاهانه به
بازار كار ،بسترسازي ارتباط دانشجو با فضاي كسب و كار در
بيرون از دانشگاه بهویژه در قالب درسهایي مانند كارآموزي
ميتواند موجب ارتقاي روحية كارآفریني در دانشجویان شود
) .(Mahboobi & Sharifzadeh, 2013نتایج مطالعات European
 )2011( Commissionدر منطقة جغرافيایي اتحادیة اروپا بيانگر
آن است كه راهكارهاي مهمي مانند افزایش دانش و آگاهيها در
زمينة آموزش كارآفریني به آموزشدهندگان مؤسسههاي
آموزشي ،برانگيختن اجراي سياستها و چارچوبهاي ملي و
محلي ،ارتقاي شبكهسازي بين آموزشدهندگان سطوح مختلف،
جمعآوري و نشر دانش ،تجربه و فعاليتهاي عملي مناسب در
این مؤسسهها (مشاهدة رفتارهاي واقعي كارآفرینان و ،)...ایجاد
نقشة كلي ) (Platformاروپایي از نظام كارآفریني و برانگيختن و
نشر پژوهشها بهویژه در فنون تعليم و تربيت كودكان
) (Pedagogiesميتوانند موجب توسعة كارآفریني در اتحادیة
اروپا شود .همچنين ،نتایج مطالعهاي در دانشگاههاي نيجریه
مؤید آن است كه تحول در برنامة درسي دانشگاه ،تشویق
دانشجویان و استادان به توسعة فعاليتهاي فناورانه و نوآوران و
پشتيباني از آموزش كارآفریني بهویژه از ابعاد مالي ميتواند
روحية كارآفریني را در دانشگاه و دانشجویان توسعه دهد
( .)Adejimola et al., 2009مطالعات (2007) Running et al.
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نشان داد عوامل اجتماعي یكي از مهمترین عوامل مؤثر بر
رفتارهاي كارآفرینانة فردي و گروهي است؛ بنابراین ،تالش براي
توسعة آگاهيهاي اجتماعي و رفتارهاي ارزشي مورد قبول جامعه
در دانشجویان ميتواند رفتارهاي كارآفرینانة آنها را ارتقا دهد.
نتایج مطالعة  )2013( Arrighetti et al.در دانشگاه پارماي ایتاليا
نشان داد براي توسعة رفتارهاي كارآفرینانه در دانشجویان در
كنار تغيير و تحوالت مباحث آموزشي و كوشش براي
كارآفرینشدن دانشجویان ،بر مدیریت بحرانهاي اقتصادي
جامعه براي تقویت نيتهاي كارآفرینانة دانشجویان و افزایش
انگيزة كارآفریني در ایشان تأكيد ميشود .نتایج مطالعة & Shen
 )2006( Chaiدر دانشگاههاي سنگاپور نشان داد یكي از
مهمترین راهكارهاي افزایش توانمنديها و ادراكات كارآفرینانة
دانشجویان ،پيادهسازي ساختار یادگيري تجربي (Experiential :
 (Learningدر نظام آموزش دانشگاهي است .یافتههاي
مطالعة  )2005( Izquierdo et al.در اسپانيا نشان داد براي
افزایش قابليتهاي كارآفریني دانشجویان الزم است از طریق

«برنامهریزي آموزشي» توانایيهاي شناسایي فرصتهاي كسب و
كار ،ارزشيابي فرصتهاي كسب و كار ،مهارتهاي تصميمگيري،
كار با شبكة اطالعات و ارتباطات (شبكهسازي) ،شناسایي و حل
مسائل ،توانایي برقراري ارتباطات شفاهي و تفكر نوآورانه ارتقا
یابد.
بهطور كلي ،بررسيها مؤید آن است كه راهكارهاي توسعة
توانمنديهاي كارآفرینانه در ابعاد مختلف آموزشي (یادگيري،
ارزشيابي) ،مدیریتي ،ارتباطي و مشاورة شغلي ميتواند مطرح
باشد ،ولي شرایط اقتصادي ،اجتماعي و جایگاه كشور و
سازمانهاي هدف در تعریف و بازآفریني كاربردي این
راهكارها تعيينكننده است؛ بنابراین ،شناخت دقيق این
راهكارها براي توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان
مركز آموزش عالي امام خميني (ره) هدف اصلي تحقيق است.
بر ایناساس ،با توجه به ادبيات تحقيق و هدف آن ،چارچوب
نظري تحقيق در نمودار  1ترسيم شد.

ارتقای مباحث
مشاورهای

راهکارهای توسعه
توانمندیهای
کارآفرینانه

ارتقای
صالحیتهای
ارتباطی و خالقیتی

ارتقای مهارتهای
یادگیری و
ارزشیابی

نمودار  .1چارچوب نظری تحقیق

مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از نظر شيوة جمعآوري
اطالعات ،در حوزة مطالعات ميداني قرار ميگيرد .شيوة تحقيق
كمّي و از نوع توصيفي -همبستگي است .پرسشهاي تحقيق
عبارتند از :مشخصات فردي و حرفهاي دانشجویان مورد مطالعه
چيست؟ راهكارهاي توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة
دانشجویان یادشده چيست؟ عاملهاي اصلي در این زمينه

چيست؟ جامعة آماري تحقيق را  1595نفر از دانشجویان مركز
آموزش عالي امام خميني (ره) تشكيل ميدهند .براي برآورد
حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد كه این فرمول به
صورت زیر است:
N t  S 

2

()1

N  d 2  t  S 

2

دقت احتمالي مطلوب =d
حجم جامعه =N

n

حجم نمونه =n

t=1/96

واریانس (جامعه) =S
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بهمنظور تعيين انحراف معيار جامعة مورد مطالعه و
همچنين تعيين دقت احتمالي مطلوب 30 ،نمونه از جامعة
آماري مورد تحقيق بهطور تصادفي انتخاب شدند .در بين
متغيرهاي اصلي ،یعني متغيرهاي اندازهگيري توانمنديهاي
كارآفرینانه یكي از متغيرهایي كه بيشترین واریانس ()4/02
را داشت براي تعيين حجم نمونه تعيين شد .با استفاده از این
واریانس دقت احتمالي مطلوب نيز از طریق فرمول زیر
محاسبه شد.
S
4/02
d t
 d  1 / 96 
( 1 / 44 )2
n
30
براي افزایش دقت و صحت نتایج ،تا حد  0/55تعدیل
شد .بهاینترتيب ،محاسبة حجم نمونه انجام گرفت .بهمنظور
افزایش دقت اندازهگيري 220 ،پرسشنامه با روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي بر مبناي رشتة تحصيلي توزیع شد .از این
بين ،حدود  220پرسشنامه جمعآوري شد كه  195مورد
قابل تحليل تشخيص داده شد.
()3
97158 / 01
 181 / 43
535 / 49
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راهكارهاي مورد سنجش  37مورد است كه در قالب طيف
ليكرت (پنج گزینة خيليكم ،1 :كم ،2 :متوسط ،3 :زیاد 4 :و
خيليزیاد )5 :ارزیابي شد .براي رتبهبندي راهكارها از ضریب
تغييرات استفاده شد .با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق ،اعتبار
ظاهري ( )Validity Faceابزار سنجش با نظرخواهي از استادان
و كارشناسان مجرب ،پس از انجامدادن اصالحاتي ،تأیيد شد.
براي تعيين پایایي ( )Reliabilityابزار سنجش از روش آلفاي
كرونباخ استفاده شد كه این ضریب براي كل مقياس 0/966
بهدست آمد .ضرایب تفكيكي هركدام از بخشهاي پرسشنامه
در جدول  1ميآید.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه
مقیاس

ضریب آلفا

راهکارهای توسعة توانمندی ها

0/977

کل مقیاس

0/966

یافتهها و بحث
رشتة تحصيلي بيشتر اعضاي نمونة تحقيق بهترتيب عبارتند از:
مكانيزاسيون كشاورزي ( 22/4درصد) ،فناوري توليدات گياهي
( 17/2درصد) ،مدیریت تلفيقي آفات ( 10/4درصد) و توليد و
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پرورش گل و گياهان زینتي ( 7/3درصد) .بيشترین درصد
پاسخگویان ( 43/1درصد) در سال  1390به مركز آموزش وارد
شدند .ميانگين معدل تحصيلي فراگيران  15/98با انحراف
معيار  1/561است .كمترین درصد پاسخگویان یعني  29درصد
از آنان مرد و اغلب آنان ( 71درصد) زن هستند .كمترین
درصد ( )27/6متأهلاند و در مقطع كارشناسي ()25/4
تحصيل ميكنند .اغلب اعضاي نمونة تحقيق ( 90/7درصد) در
مناطق شهري به دنيا آمدند 68/3 .درصد غير شاغل23/8 ،
درصد شاغل در بخشهاي غير مرتبط با رشتة تحصيلي هستند
و كمترین درصد شامل گروه شاغالن مرتبط با رشتة تخصصي
ميشود ( 7/7درصد) .اغلب دانشجویان شاغل مورد مطالعه
( 74/1درصد) در بخش غير دولتي شاغل و درصد كمتري از
آنان ( 25/9درصد) در بخش دولتي شاغل هستند .بيشتر افراد
( 69/7درصد) بدون تجربة كاري بودند و ميانگين تجربة كاري
آنها  6/77سال با انحراف معيار  6/88سال است كه
نشاندهندة پراكندگي بسيار زیاد تجربة كاري آنهاست .اغلب
پاسخگویان ( 75درصد) سابقة كار كشاورزي ندارند و فقط 25
درصد از آنان داراي چنين سابقهاي هستند .اغلب پاسخگویان
مورد مطالعه ( 86/2درصد) سابقة كارآفریني نداشتند و فقط
 13/8درصد از آنان داراي سابقة چنين فعاليتهایياند .منبع
درآمد اغلب پاسخگویان ( 64/8درصد) خانواده است و كمترین
درصد فراواني ( 15درصد) پاسخگویان مخارج خود را بهتنهایي
تأمين ميكنند 87/4 .درصد سابقة خالقيت یا نوآوري نداشتند
و اغلب ( 45/5درصد) فضاي خانوادگي خود را از نظر ميزان
نوآوري و خالقيت در سطحي متوسط ارزیابي كردند .بيش از
 42درصد ابراز كردند كه والدین آنها سابقة كارآفریني یا
نوآوري ندارند .همچنين ،ميانگين مهارت و دانش رایانهاي
پاسخگویان (صالحيتهاي كاربري رایانه) زیر حد متوسط است
(ميانگين=  .)2/11همچنين ،ميانگين صالحيت كاربري
اینترنت آنها نيز زیر حد متوسط است (ميانگين=  .)2/41این
موضوع بيانگر آن است كه با وجود ضعف سابقة كارآفریني
فردي و خانوادگي ،كمي سابقة كشاورزي دانشجویان مورد
مطالعه ،ضعف قابليتهاي بنيادي آنان (تسلط محدود بر
فناوريهاي اطالعات و ارتباطات) ،ميزان نياز به شغل در آنها
بسيار باالست؛ بنابراین ،براي كسب شغل مناسب و موفقيت در
بازار كار به ارتقاي توانمنديهاي كارآفرینانه نياز دارند .براي
دسترسي به این هدف ،اولين گام اساسي در برنامهریزي ميان
مدت و بلندمدت شناخت و بهرهگيري از راهكارهاي مختلف
براي توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان است.
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بررسي ميزان تأثير هریک از راهكارهاي مورد بررسي نشان
ميدهد ميانگين تأثير آنها بيش از حد متوسط است (ميانگين=
 .)3/53این موضوع مؤید تأثيرگذاري مناسب تمام راهكارها در
توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان است .براساس
دادههاي جدول  ،2راهكارهاي «بهبود مهارتهاي تصميمگيري
در زندگي فردي و شغلي»« ،بهبود مهارتهاي پيشبيني و
برنامهریزي در زندگي فردي و شغلي»« ،ارتقاي سطح دانش
علمي و مدیریت شغلي (كسب و كار)»« ،بهبود مهارتهاي
بازاریابي در زندگي فردي و شغلي»« ،شركت در برنامههاي
آموزشي مناسب در زمينة كسب و كار ،بازاریابي و مدیریت
شغلي» و «دادن مشاورة شغلي به شما توسط استادان كارآفرین
یا كارآفرینان موفق»؛ مؤثرترین راهكارهاي توسعة توانمنديهاي
كارآفرینانة دانشجویان است .در این ميان ،راهكارهاي «برگزاري

دورههاي آموزش از راه دور براي آموزش مرتبط با مباحث
خالقيت ،نوآوري و كارآفریني» و «شركت در دورههاي آموزش
بودجهبندي شركتها» كمترین تأثير را دارند (جدول .)2
بهمنظور دسترسي به گروهبندي جامع و مانع ،از  37راهكار
مورد بررسي دربارة آزمون تحليل عاملي استفاده شد .براساس
یافتهها ،مقدار  KMOبرابر است با  0/950و مقدار بارتلت آن
 5295/509است كه در سطح معنيداري  99درصد قرار دارد.
این ميزان مؤید مناسببودن همبستگي متغيرهاي واردشده براي
تحليل عاملي است .عاملها همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و
درصد واریانس تجمعي آنها در جدول  3ميآیند .وضعيت
قرارگيري متغيرها در عوامل با فرض واقعشدن متغيرهاي با بار
عاملي بزرگتر از  ،0/5بعد از چرخش عاملها به روش وریماكس
و نامگذاري عاملها به شرح جدول  4است.

جدول  .2میزان تأثیر راهکارها در توسعة توانمندیهای کارآفرینانة دانشجویان
میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه
راهکارهای توسعة توانمندیها

3/78
بهبود مهارتهای تصمیمگیری در زندگی فردی و شغلی
3/72
بهبود مهارتهای «پیشبینی و برنامهریزی» شما در زندگی فردی و شغلی
3/84
ارتقای سطح دانش علمی و مدیریتی شغلی (کسب و کار) شما
3/66
بهبود مهارتهای بازاریابی شما در زندگی فردی و شغلی
3/73
شرکت در برنامههای آموزشی مناسب در زمینة کسب و کار ،بازاریابی و مدیریت شغلی
3/82
دادن مشاورة شغلی به شما توسط استادان کارآفرین یا کارآفرینان موفق
3/77
آموزش فنون خالقیت و چگونگی کاربرد آن در زندگی فردی و شغلی
3/62
آموزش فنون و روشهای ارتباطی در فعالیتها و برنامههای فردی و شغلی (محیط کسب و کار)
افزایش دانش و مهارت شما برای امکانسنجی اقتصادی در راستای ایجاد و توسعة کسب و کار 3/54
3/57
گنجاندن واحدهای درسی در زمینة مدیریت خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
3/64
آموزش استادان و مربیان مرکز بهمنظور آشنایی مستمر آنها با مقولة کارآفرینی
آموزش فنون و روشهای مذاکره و کاربرد آن در راهاندازی و توسعة کسب و کار و سایر امور زندگی 3/64
آموزش منابع و راههای کسب ایده و کاربرد آن در توسعة فعالیتها و برنامههای فردی و شغلی 3/69
3/59
افزایش دانش و مهارت در تهیة طرح کسب و کار
اختصاص یک تا دو جلسه به زمینههای کارآفرینی در هریک از دروس تخصصی رشتة تحصیلی دانشجو 3/59
3/61
آموزش اصول حسابداری و کاربرد آن در امور فردی و شغلی
3/57
بهرهگیری از ابزار الکترونیکی و فناوریهای اطالعاتی در زمینة کارآفرینی
برگزاری جلسههای دائمی کلینیک کارآفرینی و اشتغال برای پاسخگویی به نیازها و حل 3/62
مشکالت دانشجویان کارآفرین ،کارجو و سرمایهگذاران طرحهای دانشجویی
3/49
مشاهده و تحلیل فیلمهای مستند از زندگی شغلی و شخصی کارآفرینان
3/40
برگزاری سمینارها و نشستهای تخصصی در زمینة برنامهریزی راهبردی
3/56
آموزش مهارتهای اقتصادی و کسب سود و تجزیه و تحلیل گزارشهای مالی
3/54
شرکت در کارگاههای آموزش مرتبط با توسعة مهارتهای فنی (مرتبط با رشتة تحصیلی)
3/41
شرکت در دورههای آموزشی در زمینة فناوری اطالعات و ارتباطات
3/30
مطالعه و تحلیل داستانهای مستند و مصور کارآفرینان در کتابهای دانشگاهی

0/953
0/963
1/015
1/008
1/098
1/162
1/147
1/122
1/093
1/107
1/135
1/144
1/169
1/137
1/147
1/186
1/172
1/216

25/2
25/89
26/4
27/54
29/43
30/4
30/4
30/1
30/1
31
31/18
31/4
31/7
31/7
31/95
32/85
32/83
33/59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1/178
1/160
1/216
1/211
1/173
1/135

33/75
34/11
34/16
34/2
34/4
34/4

19
20
21
22
23
24
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ادامة جدول  .2میزان تأثیر راهکارها در توسعة توانمندیهای کارآفرینانة دانشجویان
میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه
راهکارهای توسعة توانمندیها

3/40
برگزاری جشنوارههای ملی و استانی کارآفرینی در مراکز آموزشی و شرکت در این برنامهها
3/36
برگزاری جشنوارههای کارآفرینی و حضور مؤثر و مستمر در این جشنوارهها
3/36
تشکیل و تقویت مراکز کارآفرینی (مراکز رشد) در مراکز آموزش علمی -کاربردی
3/47
برگزاری مسابقة انتخاب ایدهها و طرحهای تجاری برتر دانشجویان
3/51
راهاندازی کلینیک اشتغال برای ارائة راههای مناسب حل مشکالت شغلی
تقویت کتابخانه و مرکز سمعی بصری مرکزی در زمینة کتابها و فیلمهای مرتبط با موضوع 3/40
خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
3/31
شرکت مستمر در کارگاههای توسعة مهارتهای حل مسئله
3/38
شرکت در کارگاههای مختلف آموزش کارآفرینی
3/39
اجرای برنامة بلندمدت توسعة کارآفرینی در مراکز آموزش علمی -کاربردی
3/35
برگزاری نمایشگاههایی با موضوع کارآفرینی بهمنظور معرفی کارآفرینان نمونه
ایجاد و تقویت پارکهای علم و فناوری (مرکز کارآفرینی) در مراکز آموزش عالی علمی -کاربردی 3/38
3/33
شرکت در دورههای آموزش بودجهبندی شرکتها
برگزاری دورههای «آموزش از راه دور» برای آموزش مرتبط با مباحث خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی 3/15

براساس دادههاي جدول  3و نامگذاري عاملها (جدول
 ،)4عامل اول (توسعة مهارتهاي كسب و كار و اقدامات
مشاورهاي) با مقدار ویژة  ،7/577تبيينكنندة حدود 20
درصد ،عامل دوم (بهبود مهارتهاي كارآفریني) با مقدار ویژة
 7/202تبيينكنندة تقریبي  19درصد و عامل سوم (تلفيق
مباحث كارآفریني با دروس فني و تخصصي) با مقدار ویژة
 4/210تبيينكنندة بيش از  11درصد واریانس كل
راهكارهاي مورد بررسي است .بهطور كلي ،پنج عامل باال
درمجموع  71/857درصد كل واریانس را تبيين ميكنند كه
نشانة درصد باالي واریانس تبيينشده توسط این عاملهاست.

1/173
1/166
1/166
1/206
1/234
1/193

34/5
34/7
34/7
34/75
35
35

25
26
27
28
29
30

1/159
1/208
1/212
1/209
1/203
1/219
1/218

35
35/74
35/75
36/1
36/4
36/6
38/67

31
32
33
34
35
36
37

جدول  .3نتایج تحلیل عاملی راهکارهای توسعة توانمندیهای
کارآفرینانة دانشجویان
درصد واریانس مقدار

درصد واریانس

ویژه

تجمعي

اول

7/577

20/478

20/478

دوم
سوم

7/202
4 /210

19/466
11/379

39/944
51/323

چهارم

4/117

11/128

62/451

پنجم

3/480

9/406

71/857

عاملها مقدار ویژه

جدول  .4متغیرهای مربوط به هریك از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته
نام عامل

توسعة مهارتها
یکسب و کار و
اقدامات
مشاورهای

متغیرها

ضرایب

R1

0/709
0/506
0/644
0/751
0/794
0/675
0/727
0/769
0/640
0/756
0/677

ارتقای سطح دانش علمی و مدیریت شغلی (کسب و کار)
 R2دادن مشاورة شغلی به دانشجویان توسط استادان کارآفرین یا کارآفرینان موفق
 R3شرکت در برنامههای آموزشی مناسب در زمینة کسب و کار ،بازاریابی و مدیریت شغلی
 R4راهاندازی کلینیک اشتغال برای ارائة راههای مناسب حل مشکالت شغلی
 R5برگزاری جشنوارههای کارآفرینی و حضور مؤثر و مستمر در این جشنوارهها
 R6برگزاری مسابقة انتخاب ایدهها و طرحهای تجاری برتر دانشجویان
 R7ایجاد و تقویت پارکهای علم و فناوری (مرکز کارآفرینی) در مراکز آموزش عالی علمی -کاربردی
 R8اجرای برنامة بلندمدت توسعة کارآفرینی در مراکز آموزش علمی -کاربردی
 R9مشاهده و تحلیل فیلمهای مستند از زندگی شغلی و شخصی کارآفرینان
 R10برگزاری جشنوارههای ملی و استانی کارآفرینی در مراکز آموزشی و شرکت در این برنامهها
 R11مطالعه و تحلیل داستانهای مستند و مصور کارآفرینان در کتابهای دانشگاهی
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ادامة جدول  .4متغیرهای مربوط به هریك از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته
نام عامل

متغیرها

 R21شرکت در دورههای آموزش بودجهبندی شرکتها

0/647

 R22شرکت مستمر در کارگاههای توسعة مهارتهای حل مسئله

0/750

 R23افزایش دانش و مهارت در تهیة طرح کسب و کار

0/631

 R24افزایش دانش و مهارت برای امکانسنجی اقتصادی در راستای ایجاد و توسعة کسب و کار

0/661

R25

شرکت در کارگاههای آموزشی مرتبط با توسعة مهارتهای فنی دانشجویان (با توجه به تغییرات
دانش و فناوریهای) (مرتبط با رشتة تحصیلی دانشجو)
شرکت در کارگاههای مختلف آموزش کارآفرینی
بهرهگیری از ابزار الکترونیکی و فناوریهای اطالعاتی در زمینة کارآفرینی
شرکت در دورههای آموزشی در زمینة فناوری اطالعات و ارتباطات
برگزاری نمایشگاههایی با موضوع کارآفرینی بهمنظور معرفی کارآفرینان نمونه
تشکیل و تقویت مراکز کارآفرینی (مراکز رشد) در مراکز آموزش علمی -کاربردی
برگزاری دورههای «آموزش از راه دور» برای آموزش مرتبط با مباحث خالقیت ،نوآوری و
کارآفرینی
تقویت کتابخانه و مرکز سمعی -بصری مرکزی در زمینة کتابها و فیلمهای مرتبط با موضوع
خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
گنجاندن واحدهای درسی در زمینة خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
آموزش استادان و مربیان مرکز بهمنظور آشنایی مستمر آنها با مقولة کارآفرینی
اختصاص  2-1جلسه به زمینههای کارآفرینی در هریک از دروس تخصصی رشتة تحصیلی
برگزاری سمینارها و نشستهای تخصصی در زمینة برنامهریزی راهبردی
آموزش مهارتهای اقتصادی ،کسب سود و تجزیه و تحلیل گزارشهای مالی

R12

آموزش فنون خالقیت و چگونگی کاربرد آن در زندگی فردی و شغلی
برگزاری جلسات دائمی کلینیک کارآفرینی و اشتغال برای پاسخگویی به نیازها و حل
مشکالت دانشجویان کارآفرین ،کارجو و سرمایهگذاران طرحهای دانشجویی
آموزش اصول حسابداری و کاربرد آن در امور فردی و شغلی
آموزش فنون و روشهای ارتباطی در فعالیتها و برنامههای فردی و شغلی (محیط کسب و کار)
آموزش فنون و روشهای مذاکره و کاربرد آن در مدیریت شرکت (کسب و کار)
آموزش راهها و منابع کسب ایده و کاربردی آن در توسعة فعالیتها و برنامههای فردی و شغلی
بهبود مهارتهای تصمیمگیری در زندگی فردی و شغلی
بهبود مهارتهای بازاریابی در زندگی فردی و شغلی
بهبود مهارتهای «پیشبینی و برنامهریزی» در زندگی فردی و شغلی

R26

بهبود مهارتهای
R27
کارآفرینی
R28
R29
R30
R31
R32
R33

تلفیق مباحث
کارآفرینی با
دروس فنی و
تخصصی

R34
R35
R36
R37

R13

صالحیتهای
ارتباطی و
خالقیت

R14
R15
R16
R17

مهارتهای
تصمیمگیری و
بازاریابی

ضرایب

R18
R19
R20

0/686
0/671
0/680
0/667
0/621
0/636
0/576
0/593
0/703
0/726
0/736
0/673
0/622
0/518
0/518
0/756
0/694
0/718
0/631
0/705
0/627
0/673
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بهبود
مهارتهای
کارآفرینی
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20/478
11/379
راهکارهای توسعة

19/466

توانمندیهای

9/4

کارآفرینانه

مهارتهای
تصمیمگیری و
بازاریابی

11/128

صالحیتهای
ارتباطی و
خالقیت

نمودار  .2مدل نهایی تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
عرصة رقابت جهاني بهدليل پيشرفتهاي علمي و فني بسيار
حساس شد و كليد ورود به بازارهاي جهاني توان رقابتپذیري
است .كشورها ،نهادها و افراد باید بهطور مستمر قابليتهاي
رقابتپذیري و سازگاري خود را افزایش دهند .براي دستيابي به
این مهم ،پرورش قابليتهاي خالقيت ،نوآوري و كارآفریني
اعضاي جامعه و سازمانها ضروري است .همچنين ،رشد
جمعيت ،بهرهوري نامطلوب نيروي كار و نيز موانع هماهنگي و
سازماني ایشان با جامعه و نيازهاي بازار كار ،بيش از پيش موجب
طرح موضوع «كارآفریني» در ایران شد .همچنين ،گسترش
آموزش عالي كشاورزي و نامتناسببودن كيفيت فارغالتحصيالن
با نياز بازار كار در كنار سياست كوچکسازي دولت و كاهش
استخدام دولتي« ،خوداشتغالي و كارآفریني» یكي از گزینههاي
مهم براي آیندة شغلي دانشجویان كشاورزي مطرح است.
كارآفریني دانشجویان علمي -كاربردي ،شاید بيش از سایر
دانشجویان نظام آموزش عالي اهميت داشته باشد ،چون هدف
اولية ایجاد نظام آموزش علمي -كاربردي ،تربيت افراد داراي
قابليتهاي عملياتي و توان مدیریت در حوزههاي ميداني و
تجهيز كنشگران فعال در بخش كشاورزي به دانش علمي بود.
روشن است كه انتظار خالقيت ،نوآوري و كارآفریني از
دانشآموختگان كشاورزي در مراكز علمي -كاربردي ،بدون ایجاد
توانمنديهاي كارآفرینانه در آنان ،واقعبينانه نيست؛ بنابراین،
یكي از پرسشهایي كه در برنامهریزي براي ارتقاي توانمنديهاي
كارآفرینانة آنان مطرح است ،این است كه راهكارهاي توسعة
توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان چيست؟ یافتههاي تحقيق

نشان داد ميانگين امتياز تأثير راهكارهاي توسعة توانمنديهاي
كارآفرینانة دانشجویان مورد بررسي بيش از حد ميانگين است
(ميانگين=  .)3/53با توجه به نتایج تحليل عاملي ،مدل نهایي
تحقيق مشتمل بر پنج عامل تبيين شد (نمودار  .)2در این
چارچوب ،براساس بارهاي عاملي محاسبهشده ،متغيرهاي
معنيدار مهمترین عامل (توسعة مهارتهاي كسب و كار و
اقدامات مشاورهاي) یعني راهكارهاي «بهبود مهارتهاي
تصميمگيري در زندگي فردي و شغلي»« ،بهبود مهارتهاي
پيشبيني و برنامهریزي در زندگي فردي و شغلي»« ،ارتقاي
سطح دانش علمي و مدیریت شغلي (كسب و كار)»« ،بهبود
مهارتهاي بازاریابي در زندگي فردي و شغلي»« ،شركت در
برنامههاي آموزشي مناسب در زمينة كسب و كار ،بازاریابي و
مدیریت شغلي» و «دادن مشاورة شغلي به شما توسط استادان
كارآفرین یا كارآفرینان موفق» الزم است در اولویت برنامهریزي
قرار گيرند .این یافتهها با نتایج تحقيقات Izquierdo et al.
( )2005همخواني دارد ،ولي بهطور كلي با وجودي كه از نظر
محتوایي با نتایج تحقيقات )2010( Ghasemi & Asadi؛
)2008( Hosseini largani et al.؛ )2006( Skandari؛
 )2007( Kosravipoor et al.؛)2013( Maleki & Rostami
و  )2011( European Commissionهمخواني دارد ،اما از نظر
اولویتها ،با آنها همخواني ندارد ،زیرا براساس یافتة تحقيق،
الزم است «اقدامات و برنامههاي مشاورهاي» در اولویت قرار
گيرند .درحاليكه در تحقيق ،)2008( Hosseini largani et al.
آموزش سبک تفكر و فرهنگ كارآفرینانه ،در مطالعة Ghasemi
 )2010( & Asadiكارآموزي دانشجویان در طرحهاي اجرایي و

228

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،46شماره  ،2تابستان 1394

دسترسي مطلوب به رایانه و اینترنت ،در مطالعة & Kosari

 )2008( Noroozzadehساماندهي برنامة درسي و مسئلهمحوري،
در مطالعة  )2013( Maleki & Rostamiگرایش بيشتر سرفصل
دروس به مباحث كارآفریني ،توسعة برنامههاي آموزش
الكترونيكي در زمينة آموزش كارآفریني ،برگزاري كارگاههاي
آموزشي براي آشنایي بيشتر مدرسان با بحثهاي كارآفریني ،در
مطالعة  )2013( Saadi et al.تحول در محتواي آموزشي دروس
با نگاهي به نيازهاي بازار كار و در مطالعة & Salimi
 )2011( Ahmadpour Darianiارائة آموزشهاي علمي-
كاربردي براي آمادهسازي دانشجویان براي ورود به بازار كار و
حمایت از طرحها و ایدههاي كارآفرینانة دانشجویان و استادان در
اولویت قرار دارد .در مطالعات )2005( Skandari؛ Kosravipoor
)2006( et al.؛ )2012( Ghorbani Vagheei؛ Savari et al.
()2012؛ )2010( Barani؛ Khosravipour & Monajjemzadeh
( )2011و  )2010( Ghasemi & Asadiنيز اولویت به راهكار
«توسعة آموزش كارآفریني» و «برگزاري كالسهاي آموزش
كارآفریني» داده شد .در كميسيون اروپا نيز اولویت توصيهشدة
كارگروه مطالعاتي« ،افزایش دانش و آگاهي كارآفریني
آموزشدهندگان و توانایيهاي آنها در آموزش كارآفریني به
فراگيران» است ) .(European Commission, 2011نتایج
 )2013(Maleki & Rostamiنيز مؤید همين موضوع بود .بخشي
از نتایج تحقيق  )2008( Amiri & Moradiنيز بيانگر ضرورت
ارتقاي توانمنديهاي مدیریتي ،كارآفریني و توان مشاورهدادن
مدرسان و مدیران مراكز آموزش علمي -كاربردي بود .در عين
حال ،همانطوركه قبالً اشاره شد ،كمبود سابقة كارآفریني فردي
و خانوادگي و سابقة فعاليتهاي كشاورزي دانشجویان مورد
مطالعه و همچنين ضعف توانمنديهاي ایشان در تسلط بر

فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و نياز شغلي باالي آنان ،ایجاب
ميكند برنامهریزي گستردهاي براي بهكارگيري راهكارهاي
مختلف ارتقاي توانمنديهاي كارآفرینانة دانشجویان صورت
پذیرد تا ابتدا كمبودهاي بنيادي ایشان جبران شود ،سپس مسير
براي تمركز بر برنامههاي توسعة توانمنديهاي كارآفرینانة ایشان
گشوده شود .برایناساس ،پيشنهادهاي زیر ارائه ميشود:
 برنامهریزي بلندمدت براي استقرار «تاالر ورودي
تخصصي مشاوره و آموزش كسب و كار از جمله ایجاد
كلينيک اشتغال در مراكز آموزش عالي علمي -كاربردي
كشاورزي»
 برنامهریزي جامع براي بهبود مهارتهاي كسب و كار و
كارآفریني دانشجویان از راه تلفيق مباحث كارآفریني در
سرفصلهاي درسي دروس فني و تخصصي رشتههاي
كشاورزي
 برنامهریزي جامع براي ایجاد و تقویت مراكز رشد و
كارآفریني با همكاري پارکهاي علم و فناوري و سایر
مراجع ذيربط در مراكز آموزش عالي علمي -كاربردي
 برنامهریزي بلندمدت براي افزایش دانش و مهارت
استادان دورههاي علمي -كاربردي كشاورزي در زمينة
موضوعات خالقيت ،نوآوري و كارآفریني و ادامة این
برنامهها بهطور مستمر از طریق بهكارگيري نتایج
ارزشيابي
 برگزاري مستمر جشنوارههاي كارآفریني
 بهرهگيري از نتایج تحليل زندگي شغلي و شخصي
كارآفرینان در تدوین سرفصلهاي دروس دورههاي
علمي -كاربردي كشاورزي و پخش فيلمهاي مستند
مرتبط در كالسهاي درسي
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