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هاي کارآفرینانه در دانشجویان هاي کارآفرینانه بر توسعه مهارتهاي آموزشتأثیر مولفه
 هاي کشاورزي (مورد مطالعه: دانشگاه تهران) رشته

 
 2و فرشته میري کرم *1روح اله رضائی

 دانشگاه زنجان گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی، و کارشناس ارشد دانشیار، 2، 1
 )16/1/96تاریخ تصویب:  -25/8/95ت: (تاریخ دریاف

 
 چکیده

 
-هارتمهاي کارآفرینانه بر توسعه هاي آموزشهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مولفه

فر از ن 1188هاي کشاورزي بود. جامعه آماري پژوهش هاي کارآفرینانه در دانشجویان رشته
رزي و منابع طبیعی هاي کشاورزي در پردیس کشاودانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته

از طریق  نفر از آنان 291مورگان، تعداد  -دانشگاه تهران بودند که با توجه به جدول کرجسی
مه ها از پرسشنااي با انتساب متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري دادهگیري طبقهروش نمونه

و  رفتد قرار گمورد تاییپانلی از متخصصان پرسشنامه با نظر صوري روایی استفاده گردید. 
نجام اس از پگیري و ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه ایایی ترکیبیروایی سازه و پ

و  881/0ا ت 714/0هاي آموزش کارآفرینانه در دامنه بین (براي مولفه زم تایید شداصالحات ال
ستفاده از اشده با  هاي گردآوري). داده860/0تا  803/0هاي کارآفرینانه در دامنه بین مهارت

 وش، رمحتوا. نتایج نشان داد که چهار عامل عادالت ساختاري تجزیه و تحلیل شدسازي ممدل
وابسته  داري بر متغیران اثر مثبت و معنیفراگیرهاي و مشخصه مدرسانهاي ، صالحیتتدریس
 . کردندن تبییهاي کارآفرینانه در دانشجویان را درصد از واریانس توسعه مهارت 51و  داشتند

 
آموزش عالی کشاورزي، فراگیر، مدرس، محتوا، روش تدریس، مهارت کلیدي:  هايواژه

 کارآفرینی. 
 

 مقدمه
هاي ترین دغدغهیکی از اساسیهاي اخیر در سال

حلی براي مسأله ، یافتن راهکشور ریزانوالن و برنامهئمس
ت؛ ویژه جوانان بوده اسبیکاري شمار زیادي از افراد به

طور خاص در بخش کشاورزي که نیروي این موضوع به
آموخته و غیر آن را در خود انسانی جویاي کار دانش

جاي داده است، از اهمیت بیشتري برخوردار است 
)Hosseini et al., 2010.(  از سوي دیگر، اگر چه به دلیل

هاي مختلف صورت گرفته در علوم و فناوري پیشرفت
کارهاي نوین در تولیدات کشاورزي و توسعه راه

هاي بسیاري براي کارآفرینی و اشتغال کشاورزي، زمینه

وجود آمده آموختگان آموزش عالی این بخش بهدانش
است، اما همچنان شمار زیادي از آنان بیکار هستند. در 
این راستا، اعتقاد بر این است که ارایه آموزش 

ها دانشگاه ویژه در موسسات آموزش عالی وکارآفرینانه به
در ایجاد اشتغال و رفع معضل  يتواند نقش بسیارمی

بیکاري و پیشرفت اقتصادي داشته باشد 
)Khosravipoor & Monajemzadeh, 2011 بر این .(

انه کارآفرینهاي آموزشتوسعه هاي اخیر اساس، در سال
به شکل جدي مورد توجه در مراکز آموزشی و دانشگاهی 

ها فراتر از نگاه تک از دانشگاهقرار گرفته و بسیاري 
درسی به کارآفرینی و با مدنظر قرار دادن رویکرد 
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هاي خود اي، سعی در کارآفرینانه نمودن آموزشفرارشته
تا  کردندهاي درسی از طریق تلفیق کارآفرینی با برنامه

هاي آنان رنگ و بوي کارآفرینی به خود گرفته و آموزش
 Sharafi( شودن توانمندتر آموختگامنجر به تربیت دانش

et al., 2011 .(دست آمده در این هتجارب ب ،هر چند
هاي اقدامات و فعالیترغم دهند که بهمی زمینه نشان

انه به دلیل کارآفرینهاي صورت گرفته، در عمل آموزش
ریزي و بسترسازي مناسب در نظام آموزشی عدم برنامه

با مسایل  )Hajimirrahimi & Mokhber, 2010کشور (
پشتیبانی،  -زیرساختیو مشکالت مختلفی در ابعاد 

و سایر موارد مواجه شده  شناختیروان -فرديتی، مدیری
در ). Rezaei, 2012و اثربخشی الزم را نداشته است (

) بر این باورند که Sharif et al. )2011، خصوصاین 
ویژه در کشور بهانه کارآفرینهاي آموزشوضعیت موجود 

الگوي منسجم چارچوب و ح آموزش عالی، از یک در سط
برخوردار نبوده و دچار هاي مشخص بر مبناي مولفه

در حقیقت، این نوع . پراکندگی و سردرگمی است
زي به دلیل هاي کشاورویژه در دانشکدهها بهآموزش

ی و تک درسی و اکتفا به ارایه برخورداري از نگاه جزی
استاي کارآفرینانه چند واحد درسی کارآفرینی، در ر

ریزي و هدایت نشده و در نتیجه، در ایجاد بودن برنامه
اند روحیه و مهارت کارآفرینی در دانشجویان موفق نبوده

)Razavi et al., 2012 .(توجه به مطالب با  ،رواز این
ترین ، این تحقیق با هدف اصلی شناسایی مهماشاره شده

نظام آموزش عالی  هاي کارآفرینانه درهاي آموزشمولفه
ها بر کشاورزي و بررسی میزان تأثیر هر یک از این مولفه

هاي کارآفرینانه در دانشجویان تحصیالت توسعه مهارت
هاي کشاورزي انجام گرفت. بر این اساس، تکمیلی رشته

هاي تحقیق شامل آموزش ابتدا به تبیین کلید واژه
لعات تجربی کارآفرینانه و مهارت کارآفرینانه و مرور مطا

بندي و ارایه مدل مفهومی جمع ،مرتبط و در نهایت
 شود. تحقیق پرداخته می

 
 مبانی نظري تحقیق

هاي کارآفرینانه گامی اساسی و مهم در ارایه آموزش
رود. این نوع  شمار میاقتصادي کشورها به توسعه

اند، به ها که از تجربیات گوناگونی تشکیل یافتهآموزش
هاي مختلفی که دهند تا از فرصتایی میافراد دورنم

 Abediniوجود دارد، به شکل مناسبی استفاده کنند (

Beltrak & Aqhili, 2012 در خصوص مفهوم آموزش .(

هاي متعددي از سوي کارآفرینانه، تعاریف و برداشت
صاحبنظران و دانشمندان مختلف ارایه شده است. در 

اور است که ) بر این بRasheed )2000این زمینه، 
هاي آموزشی اشاره دارد که آموزش کارآفرینانه به برنامه

هاي مربوط به کارآفرینی براي اهداف دانش و آگاهی
هایی را فراهم کند تا افراد شغلی را ارتقاء بخشد و مهارت

اندازي و توسعه بتوانند یک کسب و کار جدید را راه
 & Sharifzadehدهند. در تعریف دیگري، 

Gholamrezaei )2009( عنوان آموزش کارآفرینانه را به
سازي شرایط وقوع یادگیري کارآفرینانه جهت فراهم

هاي کارآفرینی فراگیران تحقق هدف توسعه صالحیت
) آموزش Seyednaghavi et al. )2011 .اندتوصیف کرده

کارآفرینانه را به منزله آموزش دامنه وسیعی از 
افراد جهت یادگیري  ها بهها و توانمنديشایستگی

در این آموزش اعتقاد بر این  در نظر گرفتند.کارآفرینانه 
است که با توجه به شرایط متغیر جامعه جهانی و سرعت 
تغییرات، فراگیران بایستی یاد بگیرند که چگونه در 
سرتاسر زندگی به صورت کارآفرین رفتار کنند و 

اندازي و اهتر از صرفاً ربنابراین، دامنه آن بسیار وسیع
 ,.Seyednaghavi et alباشد (مدیریت کسب و کار می

مند، آگاهانه و ). آموزش کارآفرینانه فرایندي نظام2011
ها به لحاظ ماهیت، از گراست؛ این نوع آموزشهدف

) برخوردار Sharif et al., 2011اي (رویکردي چند رشته
-مولفه هاي درسی رایج داراي اجزاء وبرنامه مانندبوده و 

توان به ترین آنها میباشند که از مهمهاي مختلفی می
محتوا، آموزشگر، فراگیر و روش تدریس اشاره نمود 

)Luczkiw, 2008 .(  
در خصوص مفهوم مهارت کارآفرینانه، این نوع 
مهارت به سطح خبرگی و توانایی کسب شده از طریق 
آموزش، تجربه کاري و اجتماعی مرتبط با یک حرفه و 

 Mohammadiشود (موقعیت کاري خاص اطالق می

Elyasi et al., 2012 .(Olagunju )2004 مهارت (
-کارآفرینانه را توانایی یک فرد براي تشخیص و بهره

برداري از یک فرصت و ایجاد یک بنگاه کسب و کار 
کوچک یا بزرگ مقیاس، نه تنها براي کسب منافع 

داند. در واقع، میفردي، بلکه براي ایجاد منافع اجتماعی 
هاي مورد نیاز براي هاي کارآفرینانه مهارتمهارت

-موفقیت در کسب و کار هستند که افراد را قادر می
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اندازي و تامین مالی سازند یک کسب و کار خاص را راه
را به شکل موفق گسترش و توسعه دهند کرده و آن

)Adeyemo, 2009هاي کارآفرینانه ). در خصوص مهارت
نظران واع آن، نظریات گوناگونی از سوي صاحبو ان

مختلف ارایه شده است که با توجه به اینکه در این 
) استفاده شده Rudmann  )2008بنديتحقیق از طبقه

شود. بر اساس این به تبیین آن پرداخته می است،
هاي کارآفرینانه شامل پنج نوع بندي، مهارتطبقه

 ):Rudmann, 2008باشد (میمهارت به شرح زیر 
ها بیشتر مرتبط مهارت شخصی: این نوع مهارت -1

هاي فردي کارآفرینان بوده و شامل مواردي با مشخصه
، فرصت شناسی نوآوري همچون خطرپذیري، خالقیت و 

مهارت عمومی/ پایه:  -2شود؛ می کنترل و نظم درونیو 
هاي عمومی ها در برگیرنده مهارتاین شکل از مهارت

اعم از نوشتاري و شنیداري، برقراري  کسب و کار
و کار با فناوري اطالعات  گروهی کارارتباطات اثربخش، 

منظور اداره اثربخش کسب مهارت مدیریتی: به -3؛ است
هاي مدیریتی سري مهارتو کار، کارآفرینان باید از یک

ترین آنها شامل مدیریت منابع برخوردار باشند که مهم
مدیریت بازار و مدیریت فنی  انسانی، مدیریت مالی،

ور تثبیت و توسعه مهارت راهبردي: به منظ -4؛ است
کسب و کار در طوالنی مدت و حفظ شرایط آن در بازار 

هاي راهبردي مختلفی رقابتی، کارآفرینان به مهارت
مانند مهارت در ارزشیابی و نظارت بر کسب و کار، 

-صمیمریزي بلند مدت و مهارت در تمهارت در برنامه
شناسی: یکی از مهارت فرصت -5گیري نیاز دارند؛ و 

هاي اصلی کارآفرینان مهارت در تشخیص مشخصه
باشد تا از این ها و استفاده مناسب از آنها میفرصت

طریق بتوانند کسب و کاري را ایجاد و یا آن را توسعه 
هاي مختلفی دهند. ضروري است تا آنها داراي مهارت

هاي کسب و کار، ناسایی فرصتهمچون مهارت در ش
مهارت در نوآور بودن، مهارت در مدیریت ریسک و 

ها و تهدیدهاي محیطی مهارت در تشخیص چالش
 مرتبط با کسب و کار باشند. 
 

 

 پیشینه تحقیق
Ahmadzadeh )2005 در تحقیق خود نشان داد (

هاي کارآفرینانه در هاي درسی آموزشهاي برنامهمولفه
هاي اهداف، محتوا، روشم تربیتی شامل هاي علورشته

ارزشیابی، منابع و ابزار یادگیري، زمان، فضا، راهبردهاي 
داري بر باشند که از تأثیر معنیتدریس و معلم می

هاي شخصی، هاي کارآفرینانه شامل مهارتتوسعه مهارت
بر اساس نتایج تحقیق فنی و مدیریتی برخوردار نیستند. 

Khosravipoor et al.  )2007 مشخص شد که در (
کاربردي  -هاي علمیراستاي حرکت نظام آموزش

کشاورزي به سمت نظامی که بتواند دانشجویانی ماهر، 
عملیاتی و داراي روحیه و مهارت کارآفرینی تربیت کند، 

هاي هاي مدرسان، تغییر روشها و تواناییقابلیت
ز آموزشی، تغییر و بهبود محتواي آموزشی، تجهیز مراک

آموزشی، تغییر در نحوه جذب و پذیرش دانشجو و 
باالخره بهبود سازماندهی و تشکیالت مراکز آموزشی 

-هاي اصلی بهکاربردي کشاورزي، از جمله مولفه -علمی
) Eskandari )2007در مطالعه دیگري، روند. شمار می

دریافت که محتواي یادگیري و آموزش کارآفرینانه 
 یادگیري، خود درباره دگیريیابایستی شامل پنج بعد 

 هايشبکهو  محیط درباره یادگیري، کار و کسب درباره

و  کار و کسب تیمدیر درباره یادگیري، کارآفرینی
باشد.  ارتباطات مدیریتت ماهی درباره یادگیري

داشتن تجارب همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که 
از یکی  کارآفرینانه قبلی و یا کار کردن با کارآفرینان

هاي اصلی مدرسان در آموزش کارآفرینانه به صالحیت
با توجه طبیعت و ماهیت آموزش رود و شمار می

، مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم است کشاورزي که عمدتاً 
روش تدریس آموزش کارآفرینانه باید به صورت تلفیقی 

تجربی  -هاي تدریس کالسی و عملیروشاز 
) در Khosravipoor & Soleimanpoor )2012باشد.

تحقیق خود نشان دادند که عوامل موثر در توانمندي 
کارآفرینانه دانشجویان مجتمع آموزش جهاد کشاورزي 

هاي آموزشی (انجام شهید کریمی گرگان شامل روش
هاي عملی پیرامون ایجاد کسب و کار جدید، پروژه

بازدیدهاي علمی، بحث گروهی، حل مسأله و غیره)، 
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دهی (مکان مرکز از نظر دوري یا مدیریت و سازمان
اندازي مرکز کارآفرینی، ارتباط مرکز نزدیکی، راه

هاي کشاورزي و غیره)، محتواي آموزشی با بخش
آموزشی (تأکید بر مطالب کاربردي و عملی، به روز 
بودن، قابلیت ایجاد خالقیت در دانشجویان، تلفیق 
مباحث کارآفرینی در سرفصل دروس و غیره)، عوامل 

پذیري، شخصی فراگیران (اعتماد به نفس، مسولیت
طلبی و غیره)، امکانات و تجهیزات (کافی بودن استقالل

آزمایشگاه، امکانات و تجهیزات، دسترسی به اینترنت و 
هاي آموزشگران (توان علمی در رابطه با غیره)، ویژگی

موضوع تدریس، دارا بودن سوابق آموزشی، گذراندن 
ارآفرینی و غیره) و عالقمندي به هاي آموزش کدوره

 .استکشاورزي 
Isaacs et al. )2007 در تحقیق خود نشان دادند (

ترین عنوان مهمکه اهداف، محتوا، آموزشگر و فراگیر به
که با سطح  هستندهاي کارآفرینانه هاي آموزشمولفه

هاي کسب و هاي کارآفرینانه و مهارتانگیزش، مهارت
داري مثبت و معنی کار دانشجویان رابطه

) در مطالعه خود به طراحی Pretorius )2007 دارند.
مدلی براي آموزش کارآفرینانه در نظام آموزش عالی 

هاي این پرداخته است. با توجه به یافته ١کشور نامیبیا
هاي تدریس، تحقیق، دانش کارآفرینی (محتوا)، روش

آموزشگر، فراگیر و اهداف جزو عناصر درونی مدل و 
هاي دولت، منابع مالی، محیط و مدیریت از سیاست

ارکان اصلی بیرونی مدل آموزش کارآفرینانه بودند که هر 
داري در کارآفرین شدن دانشجویان و طور معنییک به

هاي کارآفرینانه در آنها نقش داشتند. بر توسعه مهارت
) مشخص شد که Adeyemo )2009اساس نتایج تحقیق 

هاي مالی و بی و فروش، مهارتهاي بازاریامهارت
هاي روانی (خودانگیزشی)، مهارت حسابداري، مهارت

                                                                                  
مهوري نامیبیا کشوري در جنوب آفریقا است که بخش زیادي از ج -1

. زبان رسمی این کشور خاك وسیع آن را صحراي نامیبیا پوشانده است
باشد که پس از میلیون نفر می 2انگلیسی و جمعیت آن در حدود 

ن تراکم جمعیتی است. تریمغولستان دومین کشور در جهان با کم
هاي اقتصادي این کشور را کشاورزي، دامداري، گردشگري و معادن، پایه

 دهند.تشکیل می
 

ترین هاي مدیریتی، از مهممدیریت زمان و مهارت
شان هاي مورد نیاز فراگیران براي ایفاي موثر نقشمهارت

باشند. نتایج تحقیق عنوان یک کارآفرین میبه
Oosterbeek et al. )2010اثیر ) در خصوص مطالعه ت

هاي هاي کارآفرینانه بر انگیزش و مهارتآموزش
کارآفرینانه فراگیران در مراکز آموزشی کشور هلند 

هاي کارآفرینانه ترین مهارتحاکی از آن بود که اصلی
هاي بازاریابی، خالقیت فراگیران شامل سه دسته مهارت

پذیري (توانایی سازگاري و واکنش مناسب به و انعطاف
هاي . همچنین، بر اساس یافتهاستطی) تغییرات محی

هاي هاي کارآفرینانه و مهارتاین تحقیق، بین آموزش
داري وجود نداشت. کارآفرینی فراگیران رابطه معنی

Arasti et al. )2012هاي تدریس در ) در بررسی روش
هاي هاي کارآفرینانه نشان دادند که پروژهآموزش

انفرادي و روش حل هاي گروهی، مطالعات موردي، پروژه
هاي هاي تدریس آموزشترین روشمسأله از مهم

 .Hisrich et alکارآفرینانه هستند. در تحقیق دیگري، 
را هاي کارآفرینانه آموزشترین محتواي ) مهم2012(

شامل آشنایی با مبانی نظري دانش کارآفرینی، آشنایی 
-ارتبا بازاریابی و انواع داد و ستدها، یادگیري انواع مه

هاي مالی به ویژه هاي کسب و کار، آشنایی با جنبه
و  منابع تامین مالی کسب و کار و یادگیري قوانین

 .مقررات مرتبط با کسب و کارها بیان کردند
 مدل مفهومی پژوهش

با توجه به اینکه در حوزه آموزش عالی کشاورزي 
تحقیق خاصی در خصوص بررسی تأثیر آموزش 

هاي کارآفرینانه انجام نگرفته مهارتکارآفرینانه بر توسعه 
و در نتیجه مدل/ الگوي مفهومی یا تجربی مشخصی در 

تالش گردید تا بر مبناي  ؛این زمینه ارایه نشده است
ادبیات نظري و مطالعات تجربی مرتبط انجام گرفته در 
داخل و خارج از کشور به شناسایی ابعاد و متغیرهاي 

-جمع ،و در نهایتتحقیق در محدوه موضوعی پژوهش 
بندي و تدوین مدل مفهومی تحقیق پرداخته شود 

). بدین منظور، براي استخراج متغیرهاي مرتبط 1(شکل 
هاي آموزش کارآفرینانه از مطالعاتی با مولفه

  .Khosravipoor et al.  )2007،(Isaacs et alمانند
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)2007 ،(Hisrich et al. )2012 ،(Arasti et al. )2012 (
) و Khosravipoor & Soleimanpoor )2012و 

هاي کارآفرینانه از هاي مهارتمتغیرهاي مرتبط با مولفه
 Adeyemo) و Rudmann  )2008هایی مانند پژوهش

) استفاده شد. البته بایستی به این نکته اشاره 2009(
شود هر چند بر اساس مرور مبانی نظري و تجربی 

آفرینانه شامل هاي کارهاي آموزشمشخص شد که مولفه
هفت مولفه روش تدریس، محتوا، فراگیر، هدف، 

باشد، آموزشگر، امکانات و تجهیزات و محیط آموزشی می
هاي متعدد به ولی در این پژوهش به دلیل محدودیت

فتن با در نظر گر ،ویژه به لحاظ زمانی و مالی و همچنین
ه لحاظ محدوده موضوعی تنها بر حجم زیاد متغیرها و ب

هاي کارآفرینانه چهار مولفه از هفت مولفه آموزشروي 
یعنی فراگیر، مدرس، محتوا و روش تدریس تمرکز شد 

 ). 1(شکل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز اکار گرفته شده در هر یک ههاي بمتغیرها و گویه
هاي دو سازه اصلی تحقیق یعنی آموزش مولفه

 ورده آ  ) 1جدول (  در   کارآفرینانه و مهارت کارآفرینانه 

 شده است. افزون بر فهرست متغیرهاي هر یک از 
یک  ها، به نمادهاي مورد استفاده براي نمایش هرمولفه

 است.  ) اشاره شده1ها و متغیرها نیز در جدول (از مولفه
 

 

  پژوهش. مدل مفهومی 1شکل 

 شناسی فرصت

 راهبردي

 شخصی
 

 عمومی

 مدیریتی

 تدریس  شور

هاي صالحیت
 مدرسان

 

 محتوا
  

 هاي مشخصه
 فراگیران

هاي مهارت
 کارآفرینانه
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 هاي اصلی تحقیقها و متغیرهاي تشکیل دهنده سازهمولفه -1جدول 
هاي سازه

 اصلی
 ها (نمادها)هگوی ها (نمادها)مولفه

هاي مولفه
آموزش 

 کارآفرینانه 

هاي مشخصه
ان فراگیر

)Student( 
 ) ChLe2هاي کارآفرینانه () و داشتن ویژگیChLe1هاي تیمی (عالقمندي به فعالیت

 هايصالحیت
 مدرسان

)Teacher( 

س هاي تدریروشا انواع )، آشنایی بChTe1ن (کارآفریافراد داشتن تجارب کارآفرینانه قبلی و یا کار کردن با 
)، داشتن ChTe3اي مورد نیاز (هاي حرفه)، داشتن صالحیتChTe2کارآفرینانه و انعطاف در استفاده از آنها (

)، ChTe5هاي اخالقی و شخصی مورد نیاز ()، دارا بودن صالحیتChTe4هاي تخصصی مورد نیاز (صالحیت
)، دارا بودن ChTe6لی و اجرایی مرتبط با کارآفرینی (هاي عمدارا بودن تسلط و مهارت در خصوص  فعالیت

) و برخورداري از سابقه تدریس مناسب در حوزه کارآفرینی ChTe7روحیه کارآفرینی  و اعتقاد به آن (
)ChTe8( 

محتوا 
)Content( 

هاي عمومی کسب و کار )، آموزش مهارتEnCo1آشنایی با اصول و مبانی نظري دانش کارآفرینی (
)EnCo2هاي مدیریتی ()، آشنایی با انواع مهارتEnCo3) آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط ،(EnCo4 ،(

اندازي و )، آشنایی با نحوه راهEnCo5سازي آن (آشنایی با طرح کسب و کار و شیوه استاندارد نگارش و آماده
هاي جدید کسب و کار و هاي خلق و تشخیص ایده)، آشنایی با فنون و روشEnCo6مدیریت کسب و کار (

 ) EnCo8) و آشنایی با فنون مذاکره و بازاریابی (EnCo7هاي کارآفرینی (نحوه تبدیل آنها به فرصت

روش تدریس 
)Teaching 

Me( 

تدریس عملی و  هايروش)، استفاده از TeMe1عنوان سخنران میهمان (دعوت از کارآفرینان در کالس به
هاي مختلف براي نمونه جهت هاي عملی براي دانشجویان در زمینهي کارگاه)، برگزارTeMe2آموزش تجربی (

)، ارتباط دایمی TeMe4هاي آموزش گروهی در کالس ()، استفاده از روشTeMe3تهیه طرح کسب و کار (
 و بحث)، TeMe6واقعی ( کار و کسب هايمحیط در کارآموزي)، TeMe5دانشجویان با کارآفرینان مجرب (

) و TeMe8( واقعی هاي یادگیريطیها در محل کالسیتشک)، TeMe7رکتی در کالس (ي مشاگفتگو
 )TeMe9هاي شغلی (بازدیدهاي علمی براي آشنایی با فرصت

-مهارت
هاي 

 کارآفرینانه   

 شخصی
)PerSki( 

کنترل و نظم ) و PeSk3)، فرصت شناس بودن (PeSk2( نوآوري )، خالقیت و PeSk1خطر پذیر بودن (
 )PeSk4( درونی

 )BasSki( پایه
)، مهارت در BasSk2هاي شنیداري و گرفتن مشاوره از دیگران ()، مهارتBasSk1هاي نوشتاري (مهارت

و مهارت در کار با فناوري  )BasSk4( گروهی هاي کارمهارت)، BasSk3برقراري ارتباطات اثربخش (
 ) BasSk5اطالعات (

 مدیریتی
)ManSki( 

) و مدیریت فنی ManSk3)، مدیریت بازار (ManSk2)، مدیریت مالی (ManSk1نی (مدیریت منابع انسا
)ManSk4 ( 

 راهبردي
)SterSki( 

)، مهارت در تنظیم اهداف کسب و کار به منظور تشکیل StrSk1مهارت در ارزشیابی و نظارت بر کسب و کار (
 )StrSk4گیري (و مهارت در تصمیم) StrSk3ریزي بلند مدت ()، مهارت در برنامهStrSk2یا توسعه آن (

شناسی فرصت
)OppSki( 

)، مهارت در OppSk2)، مهارت در نوآور بودن (OppSk1هاي کسب و کار (مهارت در شناسایی فرصت
ها و تهدیدهاي محیطی مرتبط با کسب و کار ) و مهارت در تشخیص چالشOppSk3مدیریت ریسک (

)OppSk4( 
 

-ترین فرضیهش، مهمبر مبناي مدل مفهومی پژوه
 هاي این پژوهش شامل موارد زیر بودند:  

-وشهاي کشاورزي راز دیدگاه دانشجویان رشته -1
هاي بر توسعه مهارتآموزش کارآفرینانه  تدریس هاي

از  -2)؛ 1Hداري دارد (کارآفرینانه اثر مثبت و معنی
ي آموزش محتواهاي کشاورزي دیدگاه دانشجویان رشته

 هاي کارآفرینانه اثر مثبت وبر توسعه مهارت کارآفرینانه

-از دیدگاه دانشجویان رشته -3)؛ 2Hداري دارد (معنی
-مدرسان بر توسعه مهارت هايهاي کشاورزي صالحیت

 -4)؛ و 3Hداري دارد (هاي کارآفرینانه اثر مثبت و  معنی
هاي هاي کشاورزي مشخصهاز دیدگاه دانشجویان رشته

هاي کارآفرینانه اثر مثبت و هارتفراگیران بر توسعه م
 ).    4Hداري دارد (معنی
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 ها مواد و روش
نحوه و به لحاظ  کاربردي ،هدفر حقیق از نظاین ت

-و به معلولی -علّیتوصیفی و از نوع  ،گردآوري اطالعات
است. مدل معادالت ساختاري  طور مشخص مبتنی بر

یان دانشجونفر از  1188جامعه آماري این پژوهش را 
هاي کشاورزي در پردیس تحصیالت تکمیلی رشته

ادند تشکیل د کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
، )Krejcie & Morgan )1970که با استفاده از جدول 

عنوان نمونه براي انجام تحقیق نفر از آنان به 291
انتخاب شدند. الزم به ذکر است که دلیل اصلی انتخاب 

تحصیالت تکمیلی، سطح اطالعات دانشجویان در مقاطع 
و آشنایی مناسب آنها در خصوص موضوع مورد پژوهش 

هاي مرتبط با ویژه شناخت نظام آموزش عالی و مولفهبه

این دانشجویان به علت داشتن تجربه حداقل  .آن بود
هاي مختلف نظام آموزش چهار ساله، از نزدیک با مولفه

گر و غیره آشنا عالی اعم از محتوا، روش تدریس، آموزش
 علتضمن اینکه، بیشتر این دانشجویان به  .بودند

گذراندن واحد درسی کارآفرینی در مقطع کارشناسی و 
هاي آموزشی فوق برنامه در حوزه یا شرکت در دوره

کارآفرینی از سطح دانش نسبتاً مناسبی در مورد 
ها، از کارآفرینی برخوردار بودند. براي دستیابی به نمونه

-اي با انتساب متناسب (دانشکدهگیري طبقهنمونهروش 
شد که پس از محاسبه،  عنوان طبقات) استفادهها به

) به هر یک از 2هاي زیر به شرح جدول (تعداد نمونه
 ها اختصاص یافت.دانشکده

 
 هاي اختصاص یافته به هر یک از طبقاتتعداد کل دانشجویان مورد مطالعه و نمونه -2جدول 

 کدهنام دانش
  مقطع تحصیلیتعداد به تفکیک 

تعداد کل نمونه در هر 
 دانشکده 

 دکتري کارشناسی ارشد
 پسر دختر پسر دختر

 32 6 4 7 15 اقتصاد و توسعه کشاورزي
 147 39 21 49 38 مهندسی علوم کشاورزي 

 112 31 8 40 33 مهندسی فناوري کشاورزي 
 

پرسشنامه بود  ها در این تحقیقابزار گردآوري داده
اي هاي فردي و حرفهکه از سه بخش مشخصه

هاي هاي مرتبط با سنجش مولفهپاسخگویان و پرسش

هاي کارآفرینانه در آموزش عالی کشاورزي و آموزش
 ). 3هاي کارآفرینانه تشکیل شده بود (جدول مهارت
 

 
 نجش آنهاها و مقیاس سهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویهبخش -3جدول 

 مقیاس سنجش هاتعداد گویه زیربخش بخش

سن، جنس، رشته تحصیلی و  ايهاي فردي و حرفهویژگی
هاي اسمی، بر اساس مقیاس 7 غیره

 ترتیبی و نسبی

 هاي آموزش کارآفرینانهمولفه

 2 ان هاي فراگیرمشخصه

 گزینه اي 5طیف لیکرت 
 )5تا خیلی زیاد=  1(خیلی کم= 

 8  سانمدر هايصالحیت
 8 محتوا 

 9 روش تدریس 

 هاي کارآفرینانهمهارت

 4 شخصی
 5 پایه
 4  مدیریتی

 4 راهبردي
 4 شناسیفرصت

 
 
 
 

 
 
 



 1397، 2 ، شماره49-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           232

براي تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوري و 
روایی سازه (شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی) 

ظر کارشناسان با نپرسشنامه استفاده شد. روایی صوري 
ورد تایید و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش م

. در خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی قرار گرفت
همگرا از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاملی 

، میانگین واریانس 5/0استاندارد مساوي و بزرگتر از 
و پایایی ترکیبی  5/0استخراج شده مساوي و بزرگتر از 

 ,Hair et al., 2010استفاده شد ( 7/0و بزرگتر از  مساوي

p. 678 همچنین، براي بررسی روایی تشخیصی، دو .(
شاخص میانگین واریانس استخراج شده و همبستگی 

هاي مکنون با یکدیگر مدنظر قرار گرفت، به نحوي عامل
که بایستی مربع همبستگی بین دو مکنون از میانگین 

دو مکنون کوچکتر باشد تا واریانس استخراج شده هر 
 Hairسازه از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار گردد (

et al., 2010, p. 679 براي بررسی روایی منطقی، از .(
-هاي مکنون در مدل اندازهضرایب همبستگی بین عامل

شود، به نحوي که این ضرایب باید گیري استفاده می
بررسی روایی ). افزون بر Paswan, 2009دار باشند (معنی

منظور بررسی ابزار تحقیق در قالب موارد اشاره شده، به
پایایی ابزار تحقیق نیز از پایایی ترکیبی استفاده شد که 

 7/0ها باید بزرگتر از مقدار آن براي هر یک از مکنون
). همانطور که اشاره Hair et al., 2010, p. 679باشد (

ت ساختاري، سازي معادالشد یکی از اهداف اصلی مدل
-بررسی و آزمون درست بودن مدل و برازش آن با داده

هاي باشد که براي این منظور از شاخصهاي میدانی می
شود که در این تحقیق این برازندگی استفاده می

-)، میانگین مجذور پسχ2اسکویر (ها شامل کايشاخص
)، شاخص NFI)، شاخص نرم برازندگی (RMRماندها (

)، شاخص برازندگی فزاینده NNFIدگی (نشده برازننرم
)IFI) شاخص برازندگی تطبیقی ،(CFI شاخص میزان ،(

) و شاخص ریشه دوم برآورد واریانس GFIانطباق (
) بودند. ذکر این نکته نیز RMSEAخطاي تقریب (

دست آمده از نظر ضروري است در صورتی که مدل به
ر معیارهاي روایی همگرا از وضعیت مناسبی برخوردا

هاي برازندگی داراي برازش به لحاظ شاخص لیکنباشد، 
و در  رویکاي اسکمقدار کاهش منظور مناسبی نباشد، به

متغیرهاي کم  مدل،بهتر نتیجه دستیابی به برازش 

). براي تجزیه و Ho, 2006( اهمیت حذف می شوند
 استفاده شد. 20AMOSافزار از نرم نیز هاتحلیل داده

 
 ها و بحث یافته

 گیري تحقیق هاي اندازهمدل
هاي گیري مهارتهاي اندازهمنظور برآورد مدلبه

-هاي کارآفرینانه، دادههاي آموزشکارآفرینانه و مولفه
از  20AMOS افزارهاي گردآوري شده با استفاده از نرم

طریق تحلیل عاملی تاییدي مورد تجزیه و تحلیل قرار 
) و 4( هاير جدولدست آمده دهاي بهگرفتند که یافته

دست آمده در ) آورده شده است. با توجه به نتایج به5(
هاي کارآفرینانه، به استثناي دو گیري مهارتمدل اندازه

) و هاي پایه(مربوط به مکنون مهارت BasSk5متغیر 
ManSk1 که به هاي مدیریتی) (مربوط به مکنون مهارت

گیري اندازهاز مدل  5/0دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 
کنار گذاشته شدند، سایر متغیرها داراي بار عاملی 

-، در مدل اندازهصورتبودند. به همین  5/0بزرگتر از 
هاي کارآفرینانه نیز متغیرهاي هاي آموزشگیري مولفه

ChTe1 ،ChTe3 ،ChTe7  وChTe8  مربوط به مکنون)
(مربوط به مکنون  EnCo1مدرسان)،  هايصالحیت
(مربوط  TeMe9و  TeMe1 ،TeMe4 ،TeMe6محتوا) و 

به دلیل داشتن بار عاملی کمتر به مکنون روش تدریس) 
همچنین، نتایج مربوط به از مدل حذف شدند.  5/0از 

مقادیر میانگین واریانس استخراج شده نشان داد که 
هاي مورد مطالعه مقدار این شاخص براي تمامی مکنون

تی، شخصی، هاي پایه/ عمومی، مدیریشامل مهارت
-گیري مهارتشناسی در مدل اندازهراهبردي و فرصت

هاي فراگیران، هاي مشخصههاي کارآفرینانه و  مکنون
، محتوا و روش تدریس در مدل مدرسان هايصالحیت

هاي کارآفرینانه بیشتر از هاي آموزشگیري مولفهاندازه
). افزون بر این دو شاخص، نتایج 4بود (جدول  5/0

کی از آن بود که مقادیر پایایی ترکیبی تحقیق حا
هاي اشاره شده در قالب دو محاسبه شده براي مکنون

بودند  7/0تر از گیري مورد مطالعه، بزرگمدل اندازه
دست آمده بر ). در مجموع، با توجه به نتایج به4(جدول 

توان بیان اساس معیارهاي سه گانه اشاره شده،  می
روایی همگراي مناسبی داشت که ابزار تحقیق از 

 برخوردار بود.
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در خصوص روایی تشخیصی، نتایج تحقیق نشان داد 
که مربع ضریب همبستگی متغیرهاي مکنون مورد 
مطالعه به صورت دو به دو کوچکتر از میانگین واریانس 
استخراج شده براي تک تک متغیرهاي مکنون بود؛ از 

ی برخوردار رو، ابزار تحقیق از اعتبار تشخیصی مناسباین
بود. در مورد روایی منطقی نیز با توجه به نتایج مندرج 

هاي )، ضرایب همبستگی بین تمامی مکنون4در جدول (

دار گیري معنیهاي اندازهمورد مطالعه در قالب مدل
ابزار تحقیق داراي روایی منطقی بوده  ،شده و در نتیجه

مقادیر جایی که است. در مورد پایایی پرسشنامه نیز از آن
هاي مختلف دست آمده براي سازهپایایی ترکیبی به

بودند، بنابراین، ابزار تحقیق داراي پایایی  7/0باالتر از 
 مناسبی بود. 

 
 گیري تحقیقهاي اندازهدست آمده از مدلهخالصه نتایج ب -4جدول 

هاي بخش
 هاي مرتبطمولفه اصلی

میانگین واریانس 
پایایی  استخراج شده

 ترکیبی

 ها ضرایب همبستگی بین مکنون

-فرصت راهبردي شخصی مدیریتی پایه
 شناسی

هاي مهارت
 کارآفرینانه

 -- -- -- -- 1 815/0 528/0 پایه/ عمومی  

 -- -- -- 1 581/0* 824/0 532/0 مدیریتی 

 -- -- 1 524/0* 608/0* 842/0 572/0 شخصی 

 -- 1 611/0* 581/0* 572/0* 803/0 506/0 راهبردي 

 1 618/0* 543/0* 592/0* 567/0* 860/0 606/0 شناسیفرصت

 
 ها ضرایب همبستگی بین مکنون

صالحیت  مشخصه فراگیران
روش  محتوا مدرسان

 تدریس

هاي مولفه
آموزش 

 کارآفرینانه 

 --  -- -- 1 714/0 556/0 مشخصه فراگیران

 -- -- 1 618/0* 801/0 504/0 صالحیت مدرسان 

 -- 1 586/0* 559/0* 881/0 515/0 محتوا 

 1 503/0* 572/0* 523/0* 844/0 517/0 روش تدریس

 درصد  5داري در سطح : معنی**درصد و  1داري در سطح : معنی*
 

) 5بر اساس نتایج کسب شده از تحقیق در جدول (
هاي مختلف در خصوص آزمون برازش مدل و شاخص

گیري در سطح قابل دازههاي انبرازندگی، برازش مدل
 قبولی بود.  

 
 هاي برازندگیگیري با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه -5جدول 

 شاخص
df
x 2

 
IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥ 08/0 90/0 ≥ ≥3 شده معیار پیشنهاد

 068/0 876/0 928/0 042/0 929/0 128/2 هاي کارآفرینانه گیري مهارتمقادیر مدل اندازه

 061/0 863/0 903/0 036/0 905/0 904/1 هاي آموزش کارآفرینانه گیري مولفهمقادیر مدل اندازه

 مدل ساختاري تحقیق
 
 
 

دست آمده از اجراي مدل ساختاري تحقیق نتایج به
) آورده شده است. 2) و شکل (7) و (6( هايولجددر 

دست آمده، بر اساس نتایج ولیه بهدر مدل ساختاري ا
هاي برازندگی مشخص شد تحقیق در خصوص شاخص
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رو، با که این مدل داراي برازش قابل قبولی نیست. از این
توجه به مناسب بودن مقادیر بارهاي عاملی متغیرهاي 

هاي اصالح منظور اصالح مدل از شاخصمورد مطالعه، به
ل تحقیق طی یک استفاده شد. بر اساس این شاخص، مد

مرحله مورد اصالح قرار گرفت، به نحوي که پس از 
هاي ، مقادیر استاندارد براي شاخصTeMe2حذف متغیر 
 اند. ) آورده شده6دست آمد که در جدول (برازندگی به

 
 هاي برازندگی (پس از اصالح) نتایج میزان انطباق مدل ساختاري تحقیق با شاخص -6جدول 

 شاخص
df
x 2

 
IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥3 شدهمعیار پیشنهاد

 052/0 856/0 916/0 089/0 914/0 71/1 شدهمقدار گزارش

 
) پیداست چهار 2همچنین، همانطور که از شکل (

مولفه مورد مطالعه در قالب مدل ساختاري تحقیق در 
هاي انس توسعه مهارتدرصد از واری 51حدود 

 کنند.کارآفرینانه در دانشجویان را تبیین می
 

 . مدل ساختاري تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شده2شکل  
 

) که 2) و شکل (6بر اساس نتایج مندرج در جدول (
توان نتیجه دهنده مدل ساختاري تحقیق است، مینشان

به اینکه، باشد. با توجه گرفت ساختار مدل مناسب می
افزون بر بررسی و آزمون برازش نیکویی مدل تحقیق و 
تعیین میزان واریانس تبیین شده توسط متغیرهاي 
مستقل تحقیق، یکی دیگر از اهداف اصلی تدوین مدل 

دار بودن ضرایب ساختاري، تعیین شدت، جهت و معنی
مسیر فرض شده در مدل مفهومی پژوهش در قالب 

-رو، خالصه نتایج بهشد، از اینباهاي تحقیق میفرضیه
) ارایه شده است. 7دست آمده در این زمینه در جدول (

همانطور که پیداست هر چهار فرضیه اصلی تحقیق مورد 
تایید قرار گرفته است، به نحوي که هر یک از چهار 

، مدرسان هايصالحیتهاي فراگیران، مکنون مشخصه
داري بر متغیر محتوا و روش تدریس از اثر مثبت و معنی

هاي کارآفرینانه در دانشجویان وابسته توسعه مهارت
برخوردار بودند. همچنین، بر اساس میزان ضرایب 
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باشد، دو مکنون دهنده شدت اثر میاستاندارد که نشان
هاي فراگیران به ترتیب داراي بیشترین و مشخصه محتوا

هاي کارآفرینانه در تأثیر بر متغیر توسعه مهارت
 جویان بودند. دانش

 
 هاي اصلی تحقیقآزمون فرضیه -7جدول 

-فرضیه
 ها

ضرایب 
-سطح معنی tمقدار  استاندارد

 داري
نتیجه 
 آزمون

H1 329/0 603/4 000/0  تایید
 فرضیه 

H2 511/0 101/7 000/0  تایید
 فرضیه 

H3 203/0 873/3 003/0  تایید
 فرضیه 

H4 343/0 854/4 000/0  تایید
 فرضیه 

 
هاي اصلی نظام عنوان یکی از ارکان و مولفها بهمحتو

-آموزش عالی کشاورزي، داراي نقش محوري در آموزش
هاي کارآفرینی در هاي کارآفرینانه و توسعه مهارت

 Ahmadi & Sharafiباشد و همانطور که دانشجویان می
هاي کارآفرینانه زمانی از آموزش) تأکید دارند 2008(

م براي پرورش افراد کارآفرین اثربخشی و کارایی الز
برخوردار خواهند بود که از محتواي مناسب و روزآمد 
برخوردار بوده و بتوانند به شیوه مناسبی به نیازهاي 

هاي مختلف مرتبط با کارآفرینی آموزشی افراد در زمینه
رغم پاسخ دهند. ذکر این نکته ضروري است که علی

حوزه علمی، نوظهور بودن کارآفرینی به منزله یک 
هاي کارآفرینی به لحاظ موضوعی و محتوایی آموزش

باشند. این در داراي گستره بسیار وسیع و متنوعی می
) Rezaei et al. )2012حالی است که نتایج مطالعه 

هاي محتوا و سرفصل آموزشحاکی از آن است که 
کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزي در قالب درس تک 

، "قوانین خوداشتغالی و کارآفرینی آشنایی با"واحدي 
ضعیف بوده و بسیاري از مباحث مرتبط بسیار ناقص و 

هاي کارآفرینانه در آن نادیده گرفته در حوزه آموزش
شده است. در این خصوص، همانگونه که از نتایج 

هاي کارآفرینانه در پیداست در تدوین محتواي آموزش
 مانندتی هاي کشاورزي ضروري است تا موضوعارشته

هاي عمومی کسب و کار، آشنایی با انواع آموزش مهارت
هاي مدیریتی، آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط، مهارت

طور جدي آشنایی با طرح کسب و کار و سایر موارد، به

مورد توجه قرار گیرند. همانطور که اشاره شد پس از 
هاي فراگیران از تأثیر مولفه محتوا، مولفه مشخصه

 در دانشجویانهاي کارآفرینانه شتري در توسعه مهارتبی
برخوردار بود. آنچه مسلم است فراگیران/ دانشجویان 

هاي هر نوع نظام ترین ارکان و مولفهیکی از مهم
-آموزشی از جمله آموزش عالی کشاورزي به شمار می

ویژه ها بهروند که برخورداري آنها از برخی مشخصه
اي گروهی و تیمی و داشتن هعالقمندي به فعالیت

تواند تا حدود زیادي فرایند هاي کارآفرینانه، میویژگی
هاي کارآفرینانه در آنان را تسهیل و توسعه مهارت

تسریع نماید. هر چند در صورت برخورداري از چنین 
-دلیل آماده نبودن بسترها و زیرساختهایی، بهمشخصه

کشاورزي بنا  هايهاي الزم، بیشتر دانشجویان در رشته
هاي باال بودن ریسک فعالیت مانندبه دالیل متعدد 

کشاورزي، منزلت اجتماعی پایین مشاغل کشاورزي، 
نبود آینده شغلی و امنیت شغلی کافی، کمبود امکانات و 
تجهیزات، عدم حمایت الزم از سوي دولت و سایر موارد، 

ماندن در بخش کشاورزي و  روحیه و انگیزه کافی براي
 اندازي و توسعه کسب و کار در این بخش را ندارند. راه

-پس از دو عامل اشاره شده شامل محتوا و مشخصه
هاي فراگیران، عامل بعدي که تأثیر بیشتري در توسعه 

هاي کارآفرینانه در دانشجویان داشت، مولفه روش مهارت
) Arasti et al.  )2012تدریس بود. در این خصوص،

هاي قابل ش براي مدیریت مهارتاي اثربخیافتن شیوه
یادگیري و برقراري تعادل مناسب بین نیازهاي فراگیران 

هاي تدریس را امري حیاتی براي موفقیت با شیوه
 دانند. با توجه به ماهیتهاي کارآفرینانه میآموزش
و در نظر گرفتن  هاي کارآفرینانه از یک سوآموزش

ط بیرونی و هاي کشاورزي با محیارتباط نزدیک آموزش
هاي عملی (یادگیري تجربی) در این نوع نقش فعالیت

 .Sharafi et alها از سوي دیگر، همانطور که آموزش
هاي تدریس بکار رفته دارند نوع روش) بیان می2011(

هاي فعال) متفاوت از هاي کارآفرینانه (روشدر آموزش
هاي منفعل) خواهد بود. این در هاي سنتی (روشآموزش

لی است که شیوه تدریس رایج در نظام کنونی حا
آموزش عالی کشاورزي کشور در مقاطع مختلف بیشتر 
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هاي ترکیبی با آن سخنرانی و استفاده از برخی روش
طور قطع از اثربخشی الزم برخوردار نیست. است که به

پس از سه عامل اشاره شده شامل محتوا،  ،در نهایت
س، بر اساس نتایج هاي فراگیران و روش تدریمشخصه

هاي مدرسان یکی دیگر از مشخص شد که صالحیت
هاي تواند در توسعه مهارتعواملی است که می

دانشجویان کشاورزي موثر باشد. مدرسان در کارآفرینانه 
عنوان عامل اساسی تأثیرگذار در تربیت دانشجویان و به

هاي مربوطه و ابزار مهم در دستیابی به اثربخشی آموزش
هاي ها، بایستی براي توسعه مهارتاف دانشگاهاهد

هاي مختلفی کارآفرینانه در دانشجویان از مهارت
ترین برخوردار باشند که بر اساس نتایج این تحقیق مهم

س هاي تدریروشها شامل آشنایی با انواع این مهارت
کارآفرینانه و انعطاف در استفاده از آنها، داشتن 

-نیاز، دارا بودن صالحیتهاي تخصصی مورد صالحیت
هاي اخالقی و شخصی مورد نیاز و دارا بودن تسلط و 

هاي عملی و اجرایی مرتبط مهارت در خصوص  فعالیت
با کارآفرینی بودند. این در حالی است که بر اساس 

)، Mohammadi Elyasi et al. )2012هاي تحقیق یافته
ه در هاي مختلف در کشور از جملبیشتر اساتید دانشگاه

هاي کشاورزي از سطح آشنایی پایینی با مباحث رشته
اي هاي حرفهمرتبط با کارآفرینی برخوردار بوده و مهارت

الزم براي یاددهی کارآفرینی به دانشجویان و پرورش 
کارآفرینان نوپا را ندارند؛ براي نمونه، شیوه برگزاري 

ها و مقاالت نظري به صورت ها عمدتاً مرور کتابکالس
و کمتر از سوي اساتید به چگونگی ایجاد  استخنرانی س

کسب و کار به صورت عملی توسط دانشجویان پرداخته 
سرخوردگی دانشجویان عالقمند  ،شود که این مسألهمی

 به ایجاد کسب و کار را در پی خواهد داشت.
 گیري و پیشنهادها نتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس معیارهاي 
، 5/0نه بارهاي عاملی استاندارد مساوي و بزرگتر از گاسه

 5/0میانگین واریانس استخراج شده مساوي و بزرگتر از 
هاي     ، مدل7/0و پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر 

-هاي آموزشهاي کارآفرینانه و مولفهگیري مهارتاندازه
هاي کارآفرینانه (پس از انجام اصالحات الزم) داراي 

مگراي مناسبی بودند. در خصوص اعتبار اعتبار ه
تشخیصی نیز با توجه به کوچکتر بودن مقادیر مربع 

هاي مورد مطالعه به ضرایب همبستگی بین مکنون
صورت دو به دو از میانگین واریانس استخراج شده براي 

هاي اشاره شده از اعتبار تک تک متغیرهاي مکنون، مدل
مورد اعتبار  تشخیصی مناسبی برخوردار بودند. در

منطقی و پایایی ترکیبی، نتایج این تحقیق حاکی از آن 
گیري مورد مطالعه داراي اعتبار بود که هر دو مدل اندازه

دست منطقی مناسبی بوده و مقادیر پایایی ترکیبی به
بودند. نتایج  7/0ها بزرگتر از آمده براي تمامی مکنون

-ههاي برازش بکسب شده در خصوص مقادیر شاخص
دست آمده از تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول نشان داد 

هاي کارآفرینانه و گیري مهارتهاي اندازهکه هر مدل
هاي کارآفرینانه از برازش مناسبی هاي آموزشمولفه

هاي پژوهش در خصوص مدل برخوردار بودند. یافته
ساختاري تحقیق حاکی از آن بود که بر اساس مقادیر 

ساختار کلی مدل تحقیق مورد تایید  هاي برازش،شاخص
عبارت دیگر، مدل تدوین شده بر مبناي باشد. بهمی

چارچوب نظري و پیشینه تجربی (مدل مفهومی تحقیق) 
هاي میدانی با واقعیت انطباق داشته و از طریق داده

گردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. همچنین، بر 
اصلی فرضیه  چهاراساس نتایج مشخص شد که هر 

هاي           تحقیق مورد تایید قرار گرفته و هر یک از مولفه
، محتوا و مدرسان هايصالحیتهاي فراگیران، مشخصه

داري بر متغیر وابسته روش تدریس از اثر مثبت و معنی
درصد از  51برخوردار بودند، به نحوي که در مجموع 

(به  هاي کارآفرینانه در دانشجویانواریانس توسعه مهارت
عنوان متغیر وابسته تحقیق) را تبیین نمودند. در بین 

عامل اشاره شده، بر اساس میزان ضرایب  چهار
-رگرسیونی استاندارد شده، سه مولفه محتوا، مشخصه

به ترتیب داراي بیشترین  تدریس وشهاي فراگیران و ر
هاي کارآفرینانه در دانشجویان تأثیر در توسعه مهارت

ینه، تأثیر مولفه محتوا در توسعه بودند. در این زم
 Khosravipoorهاي هاي کارآفرینانه در پژوهشمهارت

et al.  )2007 ،(Isaacs et al.  )2007 ،(Hisrich et al. 
)2012 ،(Khosravipoor & Soleimanpoor )2012 ؛(

هاي فراگیران در تحقیقات اهمیت مولفه مشخصه
Pretorius )2007 ،(Khosravipoor et al.  )2007 ،(

Khosravipoor & Soleimanpoor )2012 ؛ و اهمیت(
هاي کارآفرینانه در مولفه روش تدریس در آموزش
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) و Pretorius )2007 ،(Arasti et al. )2012مطالعات 
Khosravipoor & Soleimanpoor )2012 مورد تایید (

 قرار گرفته است. 
پژوهش، پیشنهادهاي زیر با در نظر گرفتن نتایج 

 گردد: رایه میا
 بر با توجه به نتایج تحقیق و تأثیر مولفه محتوا -1

ان هاي کارآفرینانه در دانشجویان به عنوتوسعه مهارت
ه طور جدي نسبت بشود بهترین عامل، پیشنهاد میمهم

 و محتواي کنونی تمامی دروس بازبینی و اصالح سرفصل
 هاي مختلف کشاورزي اقدام شدهتخصصی و اصلی رشته

 لگوياي در طراحی او با مدنظر قرار دادن نگاه فرارشته
 آموزشی، رویکرد تلفیق کارآفرینی با دروس دیگر 

قل عنوان یک رویکرد محوري به همراه ارایه درس مستبه
 کردروی یک  عنوان   تر) به(با سرفصل جامع کارآفرینی 

 مکمل در نظر گرفته شود. 
ش تدریس در با در نظر گرفتن اهمیت عامل رو -2

هاي کارآفرینانه در دانشجویان، پیشنهاد توسعه مهارت

ها و در شود در راستاي کارآفرینانه نمودن آموزشمی
نتیجه ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان، 

هاي کشاورزي هاي تدریس فعال در آموزشبه شیوه
هاي ي تدریس عملی، استفاده از روشهاروش مانند

 هايمحیط در کارآموزيروهی در کالس، آموزش گ

ي مشارکتی در گفتگو و حثبی و واقع کار و کسب
 کالس درس، توجه بیشتري شود.

مدرسان هاي صالحیتبا توجه به اهمیت عامل  -3
هاي کارآفرینانه در دانشجویان، در توسعه مهارت

هاي الزم براي افزایش شود شرایط و زمینهپیشنهاد می
عات اعضاي هیات علمی در حوزه سطح دانش و اطال

کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن فراهم شود. در این 
هاي آموزشی مستمر ها و کارگاهخصوص، برگزاري دوره

و منظم و تشویق اعضاي هیات علمی به شرکت در این 
تواند نقش مهمی را در افزایش سطح دانش و ها میدوره

هیات علمی در هاي اعضاي ها و صالحیتبهبود قابلیت
 هاي کارآفرینانه ایفا نماید. حوزه آموزش
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