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مقدمه
مقدمـه شـامل معرفـی و توجیـه موضـوع مـورد پژوهـش اسـت کـه در آن بـه مبناهـای نظـری و تحقیقـات انجـام یافتـه در زمینه 
مـورد نظـر، بـه ویـژه مقالـه هـای مرتبـط با عنـوان هایی کـه پیـش از آن در این فصـل نامه چاپ شـده اند، بـه اندازه کافـی ارجاع 

شـده باشـد و هـدف پژوهـش را نیز بـه وضوح دربرداشـته.

روش شناسی
ایـن قسـمت شـامل شـرح کامـل نـوع و روش)هـا(ی انجـام تحقیـق و دلیـل هـای علمـی انتخـاب و اسـتفاده از آنهاسـت کـه بایـد 

دربرگیرنـده جامعـه ی آمـاری وحجـم و روش نمونـه گیـری صحیـح نیـز باشـد.

یافته ها
یافتـه هـای تحقیـق بـه صـورت نوشـتار، نمـودار، جدول یـا نـگاره در این قسـمت ارایـه و توضیـح داده شـوند. اطالعات جـدول ها 
نبایـد بـه صـورت منحنـی، نگاره یانمـودار یا به نحـوه دیگـری در مقاله تکرار شـوند. هرجدول با یـک خط افقی از عنـوان جدول 
و سرسـتون هـا بـا یـک خـط افقی از متـن جدول جداشـوند و در زیر متن جـدول نیز یک خط افقی کشـیده شـود. در متن جدول 
نبایـد از خـط هـای عمـودی یـا افقـی دیگر اسـتفاده شـود. عنـوان جدول بـه صورت: جـدول، شـماره ، خـط تیره و سـپس گویه 

کـر گردد. معـرف جـدول به صـورت راسـت چین بـاالی جدول ذ

بحث و نتیجه گیری
دسـت آوردهـای تحقیـق در ایـن قسـمت، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و با توجـه به هـدف تحقیق بـا نتایج سـایر پژوهش 

هـای مطرح شـده مقایسـه و پیشـنهاد هـای کاربردی ارایه شـود.

منبع ها
همـه منبـع هایـی کـه در متـن اشـاره شـده اند بـه طورکامـل در لیسـت منبع ها درج شـوند. این لیسـت نبایـد منبعی کـه در متن 
اسـتفاده نشـده را در برداشـته باشـد. منبـع هـای مـورد اسـتفاده، بـر پایـه الگـوی APA ، بـه ترتیـب حـروف الفبـای نـام فامیل 
اولیـن نگارنـده آورده شـوند. در تنظیـم منبـع هـا ابتـدا منبـع هـای فارسـی و سـپس خارجـی ذکـر شـوند.در مـورد کتاب هـا نام 
کتـاب ودر مـورد مقالـه عنـوان بعد از نام نویسـنده بر حسـب مورد، به صـورت ایرانیک یا ایتالیک درج شـوند.برای آگاهی بیشـتر 

از شـیوه منبـع نـگاری بـه مقالـه هـای چاپ شـده در ایـن فصل نامـه مراجعـه فرمایید.

چکیده به زبان انگلیسی
چکیـده بـه زبـان انگلیسـی )ABSTRACT(، بایـد ترجمـه ی درسـت )بـه لحـاظ شـیوه نـگارش و ادبیـات انگلیسـی(،  کامـل و 

دقیـق چکیده ی فارسـی باشـد.

پانوشت
کر شوند. پاورقی ها به ترتیب شماره در پایان متن مقاله و پیش از فهرست منبع ها ذ

فرستادن:
فرســتادن مقالــه بــه دبیرخانــه افزارگانــی )مکانیــزه( اســت و بــا پــی روی گام بــه گام از شــیوه ی آن، چنان کــه در پایــگاه اینترنتی 
آن بــه آدرس الکترونیکــی jour.edu@itvhe.ac.ir آمــده اســت، انجــام مــی شــود بــرای ایــن کار پــس از ورود بــه ایــن پایــگاه، 
قســمت هــای مقالــه را بــه ترتیــب و بــه روشــی کــه مشــخص شــده اســت جــا دهیــد و پــس از اطمینــان از انجــام درســت همــه ی 

ایــن مرحلــه هــا، بــا اســتفاده از گزینــه ارســال مقالــه را بــه دبیرخانــه بفرســتید.

راهنمای تهیه مقاله

دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت  ارتقـای  بـا  مرتبـط  آموزشـی  عامل هـای 

زنجـان دانشـگاه  كشـاورزی  دانشـكده  ارشـد  كارشناسـی 

زهرا هوشمندان مقدم فرد1، علی شمس 2 

1- دانشجوی دكتری، ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه زنجان
2-  استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه زنجان

چكیده
      بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی بـی كاری دانش آموختـگان كشـاورزی، ارتقـای ظرفیـت كارآفرینـی دانشـجویان نقـش مهمـی در 
حـل ایـن چالـش اجتماعـی و توسـعه ی اقتصـادی جامعـه خواهـد داشـت. این تحقیـق علـی- ارتباطی بـا هدف بررسـی ظرفیت 
كارآفرینـی دانشـجویان كارشناسـی ارشـد و عامل هـای آموزشـی مرتبـط بـا آن انجـام شـد. جامعـه ی آمـاری تحقیـق همـه ی 
دانشـجویان كارشناسـی ارشـد )482 دانشـجو( شـاغل به تحصیل در دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه زنجان در سـال 1394 بودند 
كـه برپایـه جـدول كرجسـی و مـورگان 200 نفـر از آنـان بـه عنـوان نمونـه و بـا روش نمونه گیـری طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب 
گزینـش شـدند. روایـی ابـزار تحقیـق بـا نظرخواهـی از متخصصـان مـورد تاییـد و پایایـی آن نیـز بـا انجـام بررسـی مقدماتـی و 

 SPSS21 بـرای شـاخص  ظرفیـت كارآفرینانـه تاییـد شـد. داده هـا نیز بـا نرم افـزار )CR =0/85( محاسـبه ضریـب پایایـی تركیبـی
پـردازش شـدند. نتایـج نشـان دادنـد  كـه ظرفیـت كارآفرینـی بیشـتر دانشـجویان )76/5 درصـد( در حد متوسـط اسـت. تحلیل 
همبسـتگی نشـان داد بیـن معـدل كارشناسـی، معدل كارشناسـی ارشـد و میزان عالقـه به رشـته تحصیلی با ظرفیـت كارآفرینی 
دانشـجویان همبسـتگی مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. هم چنیـن از نظـر ظرفیـت كارآفرینـی بین دانشـجویان دختر و پسـر، 
دانشـجویان شـاغل و غیـر شـاغل تفـاوت معنـی داری مشـاهده شـد. تحلیـل رگرسـیون ترتیبی نیـز نشـان داد كه عالقه به رشـته 

تحصیلـی 24/2 درصـد از احتمـال واریانـس ظرفیـت كارآفرینانـه دانشـجویان را تبییـن می كنـد.

كلید واژه ها: آموزش كشاورزی، ظرفیت كارآفرینی، دانشجویان كارشناسی ارشد كشاورزی 

نویسنده  ی مسئول: علی شمس
Shams@Znu.ac.ir :رایانامه

دریافت:  94/08/8     پذیرش:  1394/10/09
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مقدمه
   بیـكاری نه تنهـا یكـی از مهم تریـن چالش هـای اجتماعـی 
روز در كشـور بـه  شـمار می آیـد، بلكـه بـا توجـه به میزان رشـد 
جمعیـت در دو دهـه گذشـته می تـوان آن را مهم تریـن چالـش 
اجتماعـی چنـد دهـه آینـده نیز بـه شـمار آورد )زمانـی عالیی 
كـه  راه حل هایـی  از  یكـی   .)1393 نجف آبـادی،  امیـدی  و 
بسـیاری از كشـورهای جهـان بـرای حل این چالـش اجتماعی 
و  كارآفرینـی  برگزیده انـد،  اقتصـادی  توسـعه  بـه  رسـیدن  و 
ارتقـای آن در همـه ی سـطح های جامعه و بخصوص در سـطح 
نیـاز  دانشـگاهی و دانشـجویان اسـت. در سـطح دانشـگاهی 
افزایش یافتـه  كارآفریـن  دانشـجویان  و  دانش آموختـگان  بـه 
پــرورش  از دانشـگاه های معتبــر جهــان،  بسـیاری  و هـدف 
دانــشجویان و در نتیجـه دانش آموختـگان كــارآفرین اسـت 

)احمـدی و همـكاران، 1391(.
باوجـود نقـش مهـم كارآفرینـی به عنـوان نیـروی اقتصادی 
و  جامـع  تعریـف  یـك  ارایـه  امـكان  جامعـه،  بـرای  توانمنـد 
بازدارنـده آن دشـوار اسـت، زیرا ایـن واژه در ادبیات اقتصادی 
درک هـای  مختلـف  افـراد  و  داشـته  گسـترده ای  كاربردهـای 
متفاوتـی از آن دارنـد. بـه همیـن دلیـل تاكنـون تعریف هـای 
متفاوتـی از آن ارایـه شـده اسـت. از دیـدگاه دام و همـكاران 
)2010(، كارآفرینـی بـه عنوان توانایی اسـتفاده از دیدگاه  های 
در  می شـود.  تعریـف  رقابتـی  بازارهـای  در  بدیـع  و  نوآورانـه 
كـه  اسـت  مفهومـی  یـا  فرآینـد  كارآفرینـی  دیگـر،  توصیفـی 
در آن فـرد كارآفریـن بـا دیدگاه هـای نـو در جهـت شناسـایی 
فرصت هـای جدیـد و بـا بهره گیـری از منبع هـای مختلـف بـه 
ایجـاد كسـب وكارهای نـو، شـركت ها و سـازمان هایی جدیـد و 

نـوآور رشـد یابنـده مبـادرت مـی ورزد.
ایـن امـر همـراه بـا پذیـرش خطرهایـی اسـت ولـی بیشـتر 
منجـر بـه معرفـی محصول یا ارایـه خدمت به جامعه می شـود. 
موجـب  گاهـی  كـه  هسـتند  تغییـر  عامل هـای  كارآفرینـان 
پیشـرفت های شـگفت انگیزی نیز شده اند )موسـوی، 1392(. 
بسـیاری از كشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه توجـه 
جـدی بـه كارآفرینـی دارند تا با كمـک آن و ایجـاد فرصت های 
مناسـب چالش هایـی ماننـد بحـران اشـتغال، كمبـود نیـروی 
انسـانی خالق، كاهـش بهـره وری و كاهش كیفیـت محصوالت 
از  دهنـد.  كاهـش  را  رقابـت  و  اقتصـاد  ركـود  خدمـات،  و 
ایـن رو، كشـورها پـرورش و آمـوزش كارآفرینـان را در اولویـت 

برنامه هـای توسـعه اجتماعـی- اقتصـادی خـود قـرار داده انـد 
)سـعدی و سـلیمانی، 1391(.  در زمینـه ی كارآفرینی، بخش 
بزرگـی از تحقیقـات انجام شـده دربـاره كارآفرینـی بـه مقوله ی 
ویژگی هـای شـخصیتی كارآفرینـان اختصـاص یافتـه اسـت و 
ایـن رویكـرد در مقایسـه با دیگـر رویكردهـای كارآفرینی رواج 
بیشـتری دارد )كروزیـک و پاویـک، 2010؛ زالـی و همـكاران، 
مهارت هـا،  بـر  شـخصیتی،  ویژگی هـای  رویكـرد  در   .)1386
كـه  می شـود  عنـوان  و  تمركـز  فـردی  ویژگی هـای  و  دانـش 
كارآفرینـان  كـه  هسـتند  شـخصیتی  ویژگی  هـای  از  دسـته ای 
را از غیـر كارآفرینـان متمایـز می كننـد )سـانچز،2013( و بـه 
گفتـه ی پیتـر دراكـر )1986(، ایـن ویژگی هـای رفتـاری قابـل 

یادگیری انـد. و   آمـوزش 
پـس برگـزاری دوره هـای آموزشـی می توانـد كارآفرینـی و 
روحیـه كسـب وكار را در افـراد تقویـت كنـد )پترمـن و كنـدی، 
مختلفـی  پژوهش هـای  كـه  اسـت  سـبب  همیـن  بـه   .)2003
كارآفرینـان  شـخصیتی  ویژگی هـای  بررسـی  زمینـه ی  در 
صـورت گرفتـه اسـت. بـه نظر می رسـد كـه كارآفرینـان افرادی 
خـالق، مخاطـره پذیـر، متكـی بـه خـود، دارای عـزم و اراده، 
و  تعهـد  عزت نفـس،  دارای  فكـر،  اسـتقالل  از  برخـوردار 
پشـتكار هسـتند )كردنائیـج و همـكاران، 1386(. در ادبیـات 
مربـوط بـه كارآفرینـی، محققـان تفاوت هـای فـردی را عامـل 
مهمـی در كارآفریـن شـدن افـراد در آینـده به شـمار می آورنـد 
)شـین و ونكاتارامان، 2000(. نیكـوالس و همكاران )2008(، 
این كـه  از  فـردی صرف نظـر  تفاوت هـای  كـه  عنـوان می كننـد 
كارآفرینـی بـا روش هایـی ماننـد خوداشـتغالی، تأسـیس یـک 
بـه فعالیـت در یـک  یـا آغـاز  شـركت، یـک فعالیـت شـخصی 

شـركت سـنجیده شـود، قابل توجـه و مهـم هسـتند.
 60 بـه  نزدیـك  را  فـردی  عامل هـای  سـهم  محققـان  ایـن 
مؤثـر  محیطـی  عامل هـای  بـه  البتـه  و  كـرده  بـرآورد  درصـد 
اشـاره  هـم  نـژاد  و  تاهـل  وضعیـت  آمـوزش،  درآمـد،  ماننـد 
افـراد  كـه  مهارتـی  به عنـوان  كارآفرینـی،  ظرفیـت  می كننـد. 
دارنـد،  فرصت هـا  از  اسـتفاده  و  تشـخیص  هدف گیـری،  در 
كارآفریـن  در  افـراد  ضـروری  ویژگی هـای  از  یكـی  به عنـوان 
شـدن به شـمار می آیـد )نیكـوالس و همـكاران، 2008؛ شـین 
و ونكاتارامـان، 2000(. البتـه بخشـی از این ویژگـی مربوط به 
عامل هـای ژنتیكـی بـوده و بخشـی دیگـر مربـوط بـه محیطـی 
اسـت كـه فـرد در آن واقع شـده اسـت و قابـل یادگیری اسـت. 

عامل های آموزشی مرتبط با...
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)كالریـس و همـكاران، 2011(. در ایـن زمینـه، اسـتامبولیس 
بـارالس )2014(، در یـک تحقیـق در دانشـگاه های یونـان  و 
نشـان دادنـد كـه دانشـجویانی كـه در كالس هـای كارآفرینـی 
لحـاظ  از  آنـان  در  معنـی داری  تفـاوت  بودنـد،  كـرده  شـركت 
هـر دو بازدارنده هـای درونـی و بیرونـی و نیـز طرح هـای آتـی 
شـغلی ایجادشـده بود. البته، تأثیر آموزش های دانشـگاهی و 
كارآفرینـی بـر دانشـجویان متوجـه عامل های چنـدی ازجمله 

رشـته دانشـگاهی قـرار دارد.
در این زمینه ماریش و همكاران )2015(، در كشور اتریش 
گـزارش كردنـد كـه آموزش هـای كارآفرینـی تأثیـر متفاوتـی بر 
دانشـجویان علـوم فنی و مهندسـی در مقایسـه با دانشـجویان 
در   ،)2011( همـكاران  و  كالریـس  اسـت.  گذاشـته  مدیریـت 
ویژگی هـای  كـه  دادنـد  نشـان  انگلسـتان  پژوهشـی در كشـور 
فـردی و تجربـه مهم تریـن عامل هـای تعیین كننـده كارآفرینی 
دانشـگاهی هسـتند و محیـط اجتماعـی دانشـگاه نقش مهمی 
در  نیـز   ،)2015( لطیـف  و  یاسـمین  دارد.  زمینـه  ایـن  در 
پژوهشـی دانشـجویان شـهر سـیلهت بنـگالدش را مطالعـه و 
گـزارش كردنـد كـه جنـس، وجـود فـرد كارآفریـن در خانـواده 
برنامه هـای آموزشـی گذرانـده  یـا خویشـاوندان، دوره هـا و  و 
تأثیـر معنـی داری در ایجـاد روحیـه كارآفرینـی آنـان داشـته 
اسـت. راسموسـن و سـورهیم )2006(، در پژوهشـی بـه ایـن 
نتیجــه رسیدند كــه الزمــه ی بــروز رفتارهــای كارآفرینانــه، 
آموزشـی  محیط هـای  در  كارآفرینانــه  ویژگی هـای  پــرورش 
كــشور  دانشـگاه  پنـج  بررسـی  بـا  و  اسـت  دانشـگاه ها  ماننـد 
ســوئد بیـان داشـتند كـه نظرهـا و ادراكــات افــراد از محــیط 
بــر میـزان ویژگی هـای كارآفرینانـــه دانـــشجویان و درنتیجه 

بـــروز رفتـــار كارآفرینانـــه تأثیـر می گذارنـد.
گـرول و همـكاران )2010(، در بررسـی روحیـه كارآفرینانه 
دانشـجویان و دانش آمـوزان تركیـه و انگلسـتان نشـان دادنـد 
كـه نهـاد خانـواده بیشـتر از دیگـر متغیرهـا بـر روحیـه افـراد و 
گرایـش آنـان بـه كارآفرینـی مؤثـر اسـت. هونـگ و همـكاران 
)2012(، در پژوهشـی در چین نشـان دادند كه عالقه و انگیزه 
كارآفرینـان  مشـخصه های  مهم تریـن  دانشـجویان  ذهنـی 
كاهـش  باعـث  كارآفرینـی  آموزش هـای  هسـتند.  بالقـوه 
خطرپذیـری )خطـر( و افزایـش منافـع كارآفرینـان شـده و لـذا 
به صـورت غیرمسـتقیم روی تصمیم گیـری كارآفرینانـه تأثیـر 
سـرمایه  و  اجتماعـی  ارتباطـات  تجربـه،  كمبـود  می گذارنـد. 

اولیـه سـه بازدارنـده عمـده دانشـجویان كارآفریـن شناسـایی 
. شد

زمینـه   ایـن  در  چنـدی  بررسـی های  كشـور  داخـل  در 
انجام شـده اسـت. تحقیـق مردانشـاهی و همـكاران )1393(، 
و  ورودی  دانشـجویان  در  كارآفرینـی  اسـتعداد  زمینـه ی  در 
هشـت  قالـب  در  مازنـدران  دولتـی  دانشـگاه های  خروجـی 
اول  سـال  دانشـجویان  كـه  داد  نشـان  كارآفرینـی  ویژگـی 
باالتریـن رتبـه را در عمل گرایـی و رؤیـا پـردازی و دانشـجویان 
بیـن  هم چنیـن  دارنـد.  چالش طلبـی  ویژگـی  در  آخـر  سـال 
ایـن دو گـروه در ویژگی هـای خطر پذیـری، سالسـت فكـری، 
عمل گرایـی و تحمـل ابهام اختـالف معناداری وجود نداشـت، 
امـا، در ویژگی هـای كانون كنتـرل، توفیق طلبـی، رؤیاپردازی 
و چالش طلبـی، اختـالف معنـی دار بـود و اسـتعداد كارآفرینی 

دانشـجویان سـال آخـر نسـبت بـه سـال اول كمتـر بـود.
دانشـگاه  در   ،)1393( همـكاران  و  شـریفی  پژوهـش  در 
از  دانشـجویان  از  درصـد   75/4 كـه  شـد  مشـخص  یاسـوج 
لحـاظ روحیـه كارآفرینـی در سـطح متوسـطی قـرار داشـتند 
دانشـجویان  كارآفرینـی  روحیـه  در  داری  معنـی  تفـاوت  و 
دانشـجویان  و  آخـر  و  اول  سـال  دانشـجویان  پسـر،  و  دختـر 
رشـته های مختلـف وجـود نداشـت. غیاثـی )1393(، در نتایج 
تحقیـق خـود گـزارش كرد كـه حـدود یک سـوم از دانشـجویان 
كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه زابـل ظرفیـت كارآفرینی 
كـه ظرفیـت  نشـان دادنـد  نتایـج، هم چنیـن  پایینـی دارنـد. 
كارآفرینی دانشـجویان كشـاورزی و تحصیـالت تكمیلی باالتر 
اسـت.  كارشناسـی  مقطـع  و  طبیعـی  منابـع  دانشـجویان  از 
سـعدی و سـلیمانی )1391(، در تحقیـق خـود نشـان دادنـد 
كـه ظرفیـت كارآفرینـی 53/8 درصد از دانشـجویان دانشـكده 
كشـاورزی دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان، متوسـط بـه پایین 
اسـت و ویژگی هـای خطر پذیـری، توانایـی فعالیـت در بـازار، 

بـود. انتقادپذیـری و خالقیـت دانشـجویان پاییـن 
دوره هـای  در  شـركت  و  دانشـگاهی  تحصیلـی  رشـته 
معنـی داری  تأثیـر  كارآفرینـی  ظرفیـت  بـر  خوداشـتغالی 
تحقیـق  در   ،)1391( عبـدا...زاده  و  شـریف زاده  داشـتند. 
خـود گـزارش كردند كه بیشـتر دانشـجویان دانشـگاه گـرگان از 
نظـر داشـتن خصایـص كارآفرینانـه در سـطح ضعیـف و خیلـی 
ضعیـف قرار داشـتند و بین خصایـص كارآفرینی آنـان و برخی 
شـغلی  پیشـینه  سـن،  ماننـد  تحصیلـی  و  فـردی  متغیرهـای 
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پاره وقـت، امیـد بـه كسـب مهـارت و آمادگـی شـغلی و انجـام 
داشـت. وجـود  معنـی داری  رابطـه  علمـی  پروژه هـای  دادن 

خیـری و همـكاران )2011(، در تحقیقـی گـزارش كردنـد 
محتـوای  و  برنامه ریـزی  نامناسـب،  آموزشـی  روش هـای  كـه 
دوره هـای  كمبـود  ارتباطـی،  بازدارنده هـای  نامناسـب، 
مهم تریـن  از  ضعیـف  ارزشـیابی  و  كارآفرینـی  آموزشـی 
بازدارنده هـای تقویـت كارآفرینی در دانشـكده های كشـاورزی 
از دیـدگاه دانش آموختـگان دانشـگاه زنجـان بـود. قاسـمی و 
اسـدی )1389(، در زمینـه ی روحیـه كارآفرینـی دانشـجویان 
طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  پردیـس  تكمیلـی  تحصیـالت 
دانشـگاه تهـران گـزارش كردند كـه 65/4 درصد از دانشـجویان 
دارای روحیـه كارآفرینی متوسـط بـه پایین بودند. سـوختانلو 
و همـكاران )2009(، در پژوهشـی به این نتیجه دسـت یافتند 
سـطح  دانشـگاهی،  دوره هـای  و  تحصیلـی  سـطح های  كـه 
افزایـش  را  كشـاورزی  دانشـجویان  كارآفرینـی  قابلیت هـای 

نمی دهـد.
دانشـگاه  دانشـجویان   ،)1385( زمانـی  و  شـریف زاده 
شـیراز را بررسـی و نتیجـه گرفتنـد كـه از نظـر چهار شناسـه ی 
مهـم روحیـه كارآفرینـی، دانشـجویان در وضعیـت نامطلوبـی 
و  چهـارم  سـال  و  اول  سـال  دانشـجویان  بیـن  و  دارنـد  قـرار 
زمینـه ی  در  معنـی داری  تفـاوت  پسـر  و  دختـر  دانشـجویان 
روحیـه كارآفرینـی وجـود نـدارد. بـدری و همـكاران )1385(، 
دانشـگاه  دانشـجویان  كارآفرینـی  قابلیت هـای  بررسـی  در 
اصفهـان نتیجـه گرفتنـد كـه قابلیـت كارآفرینـی دانشـجویان 
و  پیشـرفت  انگیـزه  درونـی،  كنتـرل  )اسـتقالل طلبی، 
قابلیت هـای  بیـن  و  اسـت  میانگیـن  از  باالتـر  خالقیـت(، 
كارآفرینـی دانشـجویان سـال اول و آخـر تفـاوت معنـی داری 

نـدارد. وجـود 
بخـش كشـاورزی بـه دلیـل برخـورداری از رشـد مسـتمر و 
پایـداری اقتصـادی، تأمیـن امنیـت غذایی، بازدهی سـرمایه، 
قیـاس  در  اجتماعـی  عدالـت  ایجـاد  و  كـم  ارزبـری  ارزآوری، 
بـا دیگـر بخش هـای اقتصـادی كشـور از قابلیت هـای خاصـی 
برخـوردار اسـت، به گونـه ای كـه می توانـد نقـش بسـیار بـارزی 
و  )جمشـیدی فر  باشـد  داشـته  كشـور  اقتصـادی  عرصـه  در 
همـكاران، 1389(. توسـعه كشـاورزی و ایفـای سـهم مهم این 
بخـش در اقتصـاد ملـی، نیازمنـد دانش آموختگانـی اسـت كـه 
توانمنـد بـوده و ظرفیـت كارآفرینـی باالیـی داشـته باشـند. به 

ایـن منظـور و بـرای ارتقـای ظرفیـت كارآفرینانـه دانشـجویان 
دانشـكده های كشـاورزی در آغـاز نیـاز به شـناخت درسـتی از 
وضعیـت موجـود ظرفیـت كارآفرینانـه آنان اسـت. بـا توجه به 
مطالـب مـورد اشـاره، نتیجـه ی متفاوتـی در زمینـه ی ظرفیت 
همیـن  بـه  اسـت،  شـده  گـزارش  دانشـجویان  كارآفرینـی 
دلیـل ایـن تحقیـق بـا هـدف كلـی بررسـی و سـنجش ظرفیـت 
دانشـكده  ارشـد  كارشناسـی  مقطـع  دانشـجویان  كارآفرینـی 
كشـاورزی دانشـگاه زنجـان و عامل هـای آموزشـی مرتبـط بـا 

ظرفیـت كارآفرینـی در سـال 1394 انجـام گرفـت.

 روش شناسی
متغیرهـا  كنتـرل  میـزان  و  امـكان  لحـاظ  از  تحقیـق  ایـن 
از نـوع علـی- ارتباطـی، از لحـاظ هـدف از نـوع كاربـردی و از 
لحـاظ چگونگـی گردآوری داده هـا از نوع تحقیقـات میدانی به 
شـمار می آیـد. ابـزار اصلی تحقیق، پرسشـنامه ای مشـتمل بر 
دو بخـش اصلـی ویژگی هـای فـردی و آموزشـی )12 پرسـش( 
و سـنجش ظرفیـت كارآفرینـی دانشـجویان )37 گویـه( بـود. 
مجموعـه  تعریـف،  بـه  بنـا  دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت 
را  فـرد  كـه  اسـت  روانـی  و  اجتماعـی  فـردی،  ویژگی هـای 
و  )سـعدی  می دهـد  سـوق  نـو  دیدگاه هـای  خلـق  سـمت  بـه 
مـرور  از  برگرفتـه  و  تركیبـی  شـاخص  بـا   ،)1391 سـلیمانی، 
ادبیـات تحقیـق بـا محوریـت دو بررسـی سـعدی و سـلیمانی 
 ،)1390( همـكاران  و  فـرد  مقـدم  هوشـمندان  و   )1391(
طراحـی شـد و اعتبار و روایـی آن با نظرخواهـی از متخصصان 
آمـوزش  و  ترویـج  و  روان شناسـی  علمـی  )هیـات  موضوعـی 

كشـاورزی دانشـگاه زنجـان( تائیـد شـد.
بـا انجـام آزمـون مقدماتـی، ضریـب پایایـی تركیبـی برابـر 
پایایـی  بـودن  مناسـب  گویـای  كـه  آمـد  به دسـت   CR  =0/85
ابـزار تحقیـق بـود. جامعـه ی آمـاری تحقیـق شـامل همـه ی 
دانشـجویان كارشناسـی ارشـد دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه 
زنجـان در سـال 1394 بودند )482 نفر(، كه با اسـتفاده جدول 
كرجسـی و مـورگان بـا خطـای پنـج درصـد نمونـه ای بـه حجم 
طبقـه ای  نمونه گیـری  روش  از  شـد.  گزینـش  دانشـجو   200
تصادفـی متناسـب بـا حجـم، )گـروه آموزشـی كه دانشـجویان 
در آن شـاغل بـه تحصیـل بودنـد بـه عنـوان طبقـه لحاظ شـد( 
گـرد آوری  داده هـای  شـد.  اسـتفاده  نمونه هـا  گزینـش  بـرای 
شـده پـس از پـردازش در Excel بـا نرم افـزار Spss21 تحلیـل 

عامل های آموزشی مرتبط با...
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انحـراف  )میانگیـن،  توصیفـی  آمـار  از  تحلیـل  بـرای  شـدند. 
معیـار و ضریـب تغییـرات( و اسـتنباطی )آزمون های مقایسـه 

میانگیـن و رگرسـیون ترتیبـی( اسـتفاده شـد.

یافته ها
 بیشتر دانشجویان مورد بررسی )66/4 درصد( زن و 33/5 
درصد نیز مرد بودند. میانگین سنی دانشجویان 25/6 سال با 
افراد، 22-24  از  انحراف معیار 3/58 سال بود و 41/5 درصد 
ساله، 41/5 درصد 27-25 ساله و 17 درصد نیز بیشتر از 27 
سال سن داشتند. از نظر تاهل، 83 نفر از دانشجویان مجرد 
و تنها 17 درصد متأهل بودند. از نظر رشته تحصیلی، 19/5 
درصد دانشجویان در گروه زراعت و اصالح نباتات، 10 درصد 
در گروه خاك شناسی، 14 درصد در گروه باغبانی، 12 درصد در 
گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، 12 درصد در گروه 
گیاه پزشكی، 16 درصد در گروه مهندسی آب، 13/5 درصد در 
گروه علوم دامی و 3 درصد نیز در گروه صنایع غذایی مشغول 

به تحصیل بودند.
انجـام   1394 سـال  در  تحقیـق  ایـن  این كـه  بـه  توجـه  بـا 
 37  ،1392 سـال  ورودی  دانشـجویان  از  درصـد   24 گرفـت، 
درصـد ورودی 1393 و 39 درصـد از آنان را ورودی های 1394 
تشـكیل می دادنـد. از دانشـجویان مورد مطالعـه 91 درصد در 
هیـچ دوره  یـا كالس  كارآفرینـی شـركت نكـرده بودنـد و تنهـا 9 
درصـد در ایـن دوره ها شـركت كرده بودند. محـل زندگی 36/5 
درصد از دانشـجویان، روسـتا و 63/5 درصد شـهر بـود. از نظر 
تجربه كار كشاورزی 45 درصد از دانشجویان، دارای تجربه در 

زمینـه ی كار كشـاورزی بـوده و 55 درصـد نیز هیچ گونـه تجربه  
كاری در زمینـه ی كشـاورزی نداشـتند. سـی نفـر )15 درصـد( 
دانشـجویان شـاغل و مابقی غیر شـاغل بودند. متوسـط معدل 
دوره كارشناسـی دانشـجویان، 16/16 بـا انحـراف معیار 1/21 
بـود. متوسـط معـدل كارشناسـی ارشـد آنـان نیـز 17/33، بـا 
انحـراف معیـار 1/06 بـود )دانشـجویان ورودی 94 كـه 78 نفـر 
بودنـد، بـه دلیـل نداشـتن معـدل نیمسـالی در محاسـبه ایـن 
پاسـخگویان،  از  درصـد   81 حـدود  نشـدند(.  وارد  میانگیـن 
عالقه منـد بـه ادامـه تحصیـل در مقطـع دكتـری بودنـد و 19 
درصـد   23 و  نداشـتند  تحصیـل  ادامـه  بـه  عالقـه ای  درصـد 
عالقـه خیلی زیـاد، 38 درصـد عالقه زیـاد، 34/5 درصد عالقه 
متوسـط و 4 درصـد عالقـه كـم و خیلـی كمـی بـه رشـته فعلـی 

داشـتند. خود 
 37 از  اسـتفاده  بـا  دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت   
پرسـش در قالـب شـاخص تركیبـی سـنجش شـد و رتبه بنـدی 
شـاخص ها در جـدول 1 آمـده اسـت. از دیـدگاه دانشـجویان 
ایجـاد  احسـاس  و  تصمیم گیـری  در  مهـارت  شـاخص های؛ 
تغییـر در زندگـی و درس از اشـتباهات، در رتبه هـای اول تـا 
شـاخص های؛  ولـی  شـدند  ارزیابـی  اهمیـت  لحـاظ  از  سـوم 
مسـتقل بـودن در تصمیم گیری هـای فـردی زندگـی و خیـال 
دارای  انتقـادی  شـیوه  بـه  تفكـر  در  مهـارت  و  بـودن  پـرداز 
اهمیـت كمـی بـوده و در رتبه  هـای آخـر قـرار گرفته انـد. از 37 
2/5)متوسـط  از  بیشـتر  میانگینـی  دارای  مـورد   23 شـاخص 
طیـف لیكـرت( بودنـد و در مقابـل 14 گویـه دارای میانگینـی 

كمتـر از حـد متوسـط بودنـد. 

جدول 1- رتبه بندی شاخص های ظرفیت كارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه

شاخص

در تصمیم گیری های خود مهارت دارم.
احساس می كنم باید در زندگی ام تغییراتی ایجاد كنم.

سعی می كنم از اشتباهات خود درس بگیرم.
دوست دارم به موفقیت و پیشرفت دست یابم.

دوست دارم در كارها از دیگران مشورت بگیرم.
عالقه زیادی به رشد شخصی دارم.

از هم اكنون به فكر آینده خود هستم.
باور دارم رخدادها متأثر از اراده و اقدام های خود فرد است.

به زندگی و آینده ام امیدوارم.
من این توانایی را دارم كه در دیگران نفوذ داشته باشم.

با افراد دیگر به آسانی سازگار می شوم.
از نقاط ضعف خودآگاهی دارم.

میانگین

3/42
3/70
2/87
2/76
2/71
3/75
3/55
3/16
2/72
2/31
2/47
3/09

انحراف معیار

0/93
1/10
0/85
0/82
0/80
1/18
1/12
0/97
0/85
0/76
0/84
1/08

ضریب تغییرات

0/27
0/30
0/30
0/30
0/30
0/31
0/31
0/31
0/31
0/33
0/34
0/35

رتبه

1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
6
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ادامه جدول 1
شاخص

از نقاط قوت خودآگاهی دارم.
هدف من در زندگی مشخص است.

فرد واقع  نگری هستم.
در انجام كارهایم اعتمادبه نفس دارم.

در برقراری ارتباط كالمی با دیگران مهارت دارم.
كارهای نوآورانه و خالقانه ای انجام می دهم.

در انجام كارها، اراده و پشتكار دارم.
خودم از عهده رهبری كارهای خود بر می آیم.

من می توانم در بازار كار، به خوبی فعالیت كنم.
در امور نوشتاری مهارت دارم.

عالقه زیادی به قدرت دارم.
در زندگی بیشتر به عمل گرایی باور دارم.

در صورت سپردن كاری به من توسط كسی، آن را به بهترین شكل انجام می دهم.
به جزئیات امور توجه دارم.

مهارت زیادی در رهبری دیگران دارم.
به آغاز كارهای جدید اشتیاق زیادی دارم.

دوست دارم دیگران از من و كارهایم انتقاد كنند.
به همه كارها و رخدادها خوش بینانه نگاه می كنم.

سعی می كنم در رویارویی با دشواری ها مثبت اندیش باشم.
در زندگی، فرد انعطاف پذیری هستم.

به خطر كردن و خطر پذیری عالقه دارم.
به كارهای گروهی عالقه دارم.

در تفكر كردن به شیوه انتقادی مهارت دارم.
فرد خیال پردازی هستم.

در تصمیم گیری های زندگی فرد مستقلی هستم.

میانگین

2/96
2/49
2/86
2/83
2/50
3/39
3/06
2/68
2/29
2/70
3/00
2/95
2/28
2/71
2/26
2/72
2/34
1/42
2/49
2/28
2/05
2/57
2/27
2/34
1/89

انحراف معیار

1/06
0/90
1/06
1/04
0/92
1/28
1/17
1/02
0/86
1/04
1/20
1/18
0/91
1/13
0/95
1/17
1/01
0/64
1/15
1/04
0/93
1/23
1/08
1/16
0/94

ضریب تغییرات

0/36
0/36
0/37
0/37
0/37
0/38
0/38
0/38
0/38
0/39
0/40
0/40
0/40
0/42
0/42
0/43
0/43
0/45
0/46
0/46
0/46
0/48
0/48
0/50
0/50

رتبه

7
7
8
8
8
9
9
9
9

10
11
11
11
12
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
17

مقیاس مورداستفاده: خیلی كم =1  كم = 2  متوسط=3  زیاد=4   خیلی زیاد = 5

ظرفیـت كارآفرینی دانشـجویان با انباشـت نمـره ی همه ی 
گویه هـا )37 گویـه( و لحـاظ كردن كمینـه نمره )37( و بیشـینه 
نمـره )185( در قالـب سـه دسـته بـا ظرفیـت كارآفرینـی كـم، 
متوسـط و زیـاد مشـخص شـد )جـدول 2(؛ بنابرایـن جـدول، 
ظرفیـت كارآفرینی بیشـتر دانشـجویان )76/5 درصـد( در حد 
متوسـط و ظرفیـت كارآفرینـی 23/5 درصـد در حد كم اسـت و 
هیچ یـک از دانشـجویان ظرفیـت كارآفرینی باالیی نداشـتند.

دانشجویان  كارآفرینی  ظرفیت  بین  رابطه  بررسی  برای 
اسپیرمن  همبستگی  ضریب   از  بررسی  مورد  متغیرهای  با 
استفاده شد و نتیجه نشان داد كه ظرفیت كارآفرینی با معدل 
رشته  به  عالقه  میزان  و  ارشد  كارشناسی  معدل  كارشناسی، 
تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار دارد و در مقابل 
رابطه این متغیر با سن دانشجویان معنی دار نبود. )جدول 3(.

كارآفرینی ظرفیت 

كم )87-37(
متوسط )137-1/87(

زیاد )185-1/137(
جمع

فراوانی

47
153

0
200

درصد 

5/23
5/76

0
100

درصد انباشته

23/5
100

برحسب  بررسی  مورد  دانشجویان  فراوانی  توزیع  جدول2- 
متغیرظرفیت كارآفرینی 

معدل كارشناسی
معدل كارشناسی ارشد

میزان عالقه به رشته
سن

r

٭٭0/394
٭0/200

٭٭0/423
-0/057

 P

0/000
0/028
0/000
0/432

جدول3- همبستگی ظرفیت كارآفرینی دانشجویان با برخی 
عامل های آموزشی مورد مطالعه 

٭٭، ٭ به ترتیب معنی داری در سطح 0/01 و 0/05

عامل های آموزشی مرتبط با...
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شماره 35، زمستان 1394

كارآفرینی  ظرفیت  مقایسه  برای  من وایتنی  آزمون  از 
 ,  P  =0/036( شد  استفاده  دختر  و  پسر  دانشجویان 
U=3648/5( و با توجه به معنی دار بودن این  تفاوت، می توان 
دارای   )112/54 رتبه ها=  )میانگین  پسر  دانشجویان  كه  گفت 
دختر  دانشجویان  با  مقایسه  در  باالتری  كارآفرینی  ظرفیت 
افراد  )میانگین رتبه ها= 94/43( بودند. هم چنین در مقایسه 
شاغل و غیر شاغل در زمینه ی ظرفیت كارآفرینی نیز، نتیجه 
 )U  =1953/0  ,  P  =0/041( بود  معنی دار  وایتنی  من  آزمون 
رتبه ها=  )میانگین  شاغل  دانشجویان  كارآفرینی  ظرفیت  و 
غیر  دانشجویان  كارآفرینی  ظرفیت  از  بیشتر   ،)120/40
معنی دار  به  توجه  با   .)96/99 رتبه ها=  )میانگین  بود  شاغل 
U( ظرفیت   =2554/0  ,  P نبودن آزمون من وایتنی )0/382= 
معنی داری   تفاوت  مجرد  و  متأهل  دانشجویان  كارآفرینی 
افرادی كه در دوره های كارآفرینی شركت  نداشت. هم چنین 
كرده بودند و افرادی كه در دوره های یاد شده شركت نكرده اند 
نداشتند  كارآفرینی  ظرفیت  لحاظ  از  همدیگر  با  تفاوتی 

 .)U =1351/0 , P =0/220(
عالقه مند  افراد  مقایسه  برای  وایتنی  من  آزمون  نتایج 
این  در  عالقه مند  غیر  و  دكتری  مقطع  در  تحصیل  ادامه  به 
زمینه، بیانگر این بود كه این دو گروه، تفاوتی از نظر ظرفیت 
كارآفرینی با هم نداشتند )U =3052/5 , P =0/937(. مقایسه 
ظرفیت كارآفرینی بین دانشجویان ساكن شهر و دانشجویان 
بود  این  نشان دهنده  من وایتنی  آزمون  با  نیز  روستا  ساكن 
وجود  كارآفرینی  ظرفیت  نظر  از  گروه  دو  این  بین  تفاوتی  كه 

ندارد )U =3869/5 , P =0/101(. مقایسه ظرفیت كارآفرینی 
بدون  دانشجویان  و  كشاورزی  تجربه  دارای  دانشجویان  بین 
تجربه كشاورزی نیز با آزمون من وایتنی نشان دهنده این بود 
وجود  كارآفرینی  ظرفیت  نظر  از  گروه  دو  این  بین  تفاوتی  كه 
ندارد )U=4472/0 , P =0/239(. مقایسه ظرفیت كارآفرینی 
به   )94 و   93  ،92( مختلف  سال های  ورودی  دانشجویان 
آزمون  این  كه  داد  نشان  والیس  كروسكال  آزمون  با  دانشگاه 
معنی دار نیست )X2 =2/94 , P =0/229(، به عبارتی ظرفیت 
تفاوت  مختلف  سال  های  ورودی  دانشجویان  كارآفرینی 

معنی داری با همدیگر ندارد.
با توجه به این كه ظرفیت كارآفرینی دانشجویان با مقیاس 
برای  ترتیبی  رگرسیون  از  لذا  بود،  شده  سنجیده  ترتیبی 
ترتیبی  رگرسیون  استفاده شد.  اثرگذار  متغیرهای  شناسایی 
هنگامی استفاده می شود كه متغیر وابسته تحقیق در مقیاس 
متغیرهای  اثرگذاری های  احتمال  بررسی  و  باشد  ترتیبی 
آماره  معنی داری  به  توجه  با  باشد.  مدنظر  آن  بر  مستقل 
 ،.Sig=0/002 ,Log Likelihood  =52/097( نیكویی برازش
χ2 = 52/84( مدل رگرسیونی دارای برازش خوبی بود. با توجه 
به مقدار ضریب های تبیین كاذب مک فادن، 24/2 درصد از 
میزان  را  دانشجویان  كارآفرینانه  ظرفیت  واریانس  احتمال 
به عبارتی دیگر  می كند.  تعیین  تحصیلی  رشته  به  آنان  عالقه 
همراه با افزایش میزان عالقه به رشته تحصیلی احتمال بهبود 
تأثیر  متغیرها  دیگر  می یابد.  افزایش  كارآفرینانه  ظرفیت  در 

معنی داری بر ظرفیت كارآفرینانه نداشتند.

جدول 5- خالصه رگرسیون ترتیبی نقش عالقه به رشته تحصیلی بر ظرفیت كارآفرینانه

متغیر

مقدار ثابت
عالقه به رشته تحصیلی

برآورد

3/89
1/55

Std.Error

0/902
0/273

Wald

18/619
30/76

P

0/00
0/00

McFadden R2=0/242, Cox and Snell R2=0/232, Nagelkerke  R2=0/305

 بحث و نتیجه گیری
كارآفرینـی  ظرفیـت  كـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن       
بیشـتر دانشـجویان )76/5 درصـد(، در حـد متوسـط بـود. در 
بررسـی های صورت گرفته توسـط سعدی و سـلیمانی )1391( 
شـده  گـزارش  همسـانی  نتیجـه   )1389( اسـدی  و  قاسـمی  و 

اسـت. تحقیقـات بـدری و همـكاران )1385(، مردانشـاهی و 
همـكاران )1393(، عـرب بافرانی و كیان )1394(، شـریف زاده 
و عبـدا...زاده )1391( و رعـدی افسـوران )1389(، بـا نتایـج 
ایـن تحقیـق هم خوانـی نـدارد. بـا توجـه بـه این كـه ظرفیـت 
نبـود،  باالیـی  در سـطح  دانشـجویان  از  كارآفرینـی هیچ یـک 
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می تـوان بـه ایـن واقعیت پی بـرد كه ریشـه های این مشـكل را 
بایـد در عامل هـای چندی چون فـردی، اجتماعی و آموزشـی 

كرد. جسـتجو 
بـه ایـن معنـی كـه افـزون بـر دارا بـودن برخـی از ویژگی هـا 
و  اقتصـادی  شـرایط  بایـد  نیـز  جامعـه  افـراد،  خـود  توسـط 
در  و  فراهـم  حـدی  تـا  را  كارآفرینـی  بـه  مربـوط  حمایتـی 
آن  از  بخشـی  نیـز  دانشـگاه  )كـه  آموزشـی  محیـط  نهایـت 
مهارت هـای  ایجـاد  و  آگاه سـازی  بـا  می دهـد(،  تشـكیل  را 
ایجـاد  آمـاده  را  افـراد  دانشـجویان،  در  كسـب وكار  مناسـب 
دانشـگاه ها  واقـع  در  كنـد.  خالقانـه  و  جدیـد  كسـب وكارهای 
بایـد در جهـت تغییـر الگوهـای آمـوزش و پژوهـش و تغییر در 
مهارت هـا و توانمندی هـای دانشجویانشـان، اقـدام بـه تغییـر 
و دگرگونی هـای راهبـردی در حوزه هـای آموزشـی و پژوهشـی 
و  مثبـت  همبسـتگی   .)1383 داریانـی،  )احمدپـور  كننـد 
ارشـد  كارشناسـی  و  كارشناسـی  معـدل  بیـن  معنـی داری 
دانشـجویان بـا ظرفیـت كارآفرینـی آنان مشـاهده شـد كه این 
یافتـه بـا نتایـج تحقیق پسـندی و همـكاران )1392(، مبنی بر 
وجـود رابطـه بیـن گرایش بـه كارآفرینی در سـطح بـاال و پائین 
بـا میـزان پیشـرفت تحصیلـی )كـه بـا معـدل سـنجیده شـده 
و  یافته هـای حسـین پور  بـود ولـی، برخـالف  اسـت(، هم سـو 
رضایـی )1389(، مبنـی بر نبـود ارتباط بین معدل و اسـتعداد 

اسـت. دانشـجویان  كارآفرینـی 
بیـن دانشـجویان ورودی سـال های مختلـف 1394- 1392 
كارشناسی ارشـد از نظر ظرفیت كارآفرینی تفاوت معنی داری 
كارآفرینـی  ظرفیـت  بیـن  به عبارتی دیگـر  نشـد.  مشـاهده 
دانشـجویان سـال اول و سـال آخـر تفـاوت معنـی داری وجـود 
و  مردانشـاهی  یافته هـای  برخـالف  نتیجـه  ایـن  نداشـت. 
بـا  ولـی  اسـت   ،)1382( جریبـی  هـزار  و   )1393( همـكاران 
یافته هـای شـریف زاده و زمانـی )1385(، بـدری و همـكاران 
)1385( و سـعدی و سـلیمانی )1391(، هم سـو اسـت. بیشـتر 
دانشـجویان ورودی بـه مقطع كارشناسـی ارشـد بـه دلیل نبود 
اشـتغال در بـازار كار و بـرای گرفتـن مـدرک تحصیلـی باالتـر 
یعقوبـی  ارتبـاط  همیـن  در  و  می آورنـد  روی  مقطـع  ایـن  بـه 
)1389(، در نتایـج بررسـی خـود، مدرک گرایـی را مهم تریـن 
دلیـل پاییـن بـودن ظرفیـت كارآفرینـی در دانشـجویان بخش 
كشـاورزی گـزارش كـرده اسـت. تحقیـق نشـان داد كـه عالقـه 
بـه رشـته تحصیلـی بـر ظرفیـت كارآفرینـی دانشـجویان تأثیـر 

معیـار  بـا  دانشـجویان  از  خیلـی  حقیقـت  در  ولـی  می گـذارد 
عالقـه بـه رشـته تحصیلـی بـه این مقطـع )كارشناسـی ارشـد( 
بـه دوره كارشناسـی  نیامده انـد و همیـن عامـل از آغـاز ورود 
و  خالقیـت  دنبـال  بـه  كمتـر  آنـان  می شـود  باعـث  ارشـد 

باشـند. كارآفرینانـه  فعالیت هـای 
    رابطـه معنـی داری بیـن سـن و ظرفیـت كارآفرینـی در 
ایـن تحقیـق مشـاهده نشـد. ایـن در حالـی اسـت كـه نتایـج 
داده  نشـان   ،)1391( عبـدا...زاده  و  شـریف زاده  پژوهـش 
بـود، همبسـتگی مثبـت و معنـی داری بیـن سـن و ویژگی های 
كارآفرینانـه دانشـجویان مورد نظر وجود داشـت. بین ظرفیت 
تفـاوت  دختـر  دانشـجویان  و  پسـر  دانشـجویان  كارآفرینـی 
معنـی داری وجـود داشـت و دانشـجویان پسـر دارای ظرفیـت 
كارآفرینـی باالتری نسـبت به دانشـجویان دختر بودند. شـاید 
بـه انتظـاری كه جامعـه از مـردان در زمینه ی تأمین معیشـتی 
خانـواده دارد، دانشـجویان پسـر تـالش كننـد تـا در صـورت 
امـكان برای خودشـان منبـع درآمـدی در آینده فراهـم كنند. 
پژوهـش شكرشـكن و همـكاران )1381( و نعمتـی )1392(، 
نیـز همسـو با یافته هـای این پژوهـش بود ولی در بررسـی های 
صـورت گرفتـه توسـط عـرب بافرانی و كیـان )1394(، سـعدی 
و  مـرادی  و   )1389( افسـوران  رعـدی   ،)1391( سـلیمانی  و 
شـعبانعلی فمـی )1389(، بیـن مـردان و زنـان تفاوتـی از نظـر 

كارآفرینـی گـزارش نشـده اسـت.
حیـن  در  شـاغل  دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت  در 
شـد،  مشـاهده  معنـی داری  تفـاوت  شـاغل  غیـر  و  تحصیـل 
بیشـتر  شـاغل  دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت  به طوری كـه 
اشـتغال در  به عبارتی دیگـر  بـود.  از دانشـجویان غیـر شـاغل 
كنـار تحصیـل در ظرفیت كارآفرینی افراد تأثیر داشـته اسـت. 
در ایـن زمینـه پیترمـن و كنـدی )2003(، در پژوهشـی نشـان 
دادنـد كـه دانشـجویانی كـه در حیـن تحصیـل بـا فعالیت هـای 
اجرایـی و عملـی روبه رو هسـتند و به عبارتـی در معرض برخی 
از تصمیم گیری هـای حرفـه ای قـرار دارنـد، روحیـه كارآفرینی 
آنـان  بیشـتری داشـته و احتمـال آغـاز كسـب وكار جدیـد در 

بیشـتر اسـت. به مراتـب 
مستقل  اقتصادی  نظر  از  شاغل،  افراد  كه  می رسد  نظر  به 
كه  است  علت هایی  از  یكی  نیز  اقتصادی  عامل  و  هستند 
در  دارد.  كارآفرینی  به  فرد  گرایش  روی  زیادی  اثرگذاری 
خود  پژوهش  در   ،)1389( رضایی  و  حسین پور  زمینه  این 

عامل های آموزشی مرتبط با...
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یكی  شخصی  پس انداز  و  سرمایه  نداشتن  كه  كردند  گزارش 
بود.  كارآفرینی  به  دانشجویان  گرایش  مهم  بازدارنده های  از 
دیگر  به  نسبت  تحصیل  حین  در  شاغل  افراد  هم چنین، 
و  داشته  كمتری  معیشتی  و  اقتصادی  دغدغه  دانشجویان 
را  كارآفرینی  موقعیت های  شدن  فراهم  زمینه  امر  همین 
عبدا... و  شریف زاده  یافته های  می كند.  فراهم  آنان  برای 
معنی داری  ارتباط   ،)2003( كندی  و  پترمن  و   )1391( زاده 
بین پیشینه شغلی پاره وقت با ویژگی های كارآفرینانه گزارش 
كرده اند كه با این تحقیق هم سو نمی باشند ولی این نتیجه با 

بررسی سعدی و سلیمانی )1391( هم خوانی داشت.
 باوجود این كه انتظار بر این بود كه بین ظرفیت كارآفرینی 
شركت  افراد  و  كارآفرینی  دوره های  در  كرده  شركت  افراد 
باشد،  داشته  وجود  معنی داری  تفاوت  دوره ها  این  در  نكرده 
ولی تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد. شاید 
محتوا  ماهیت  و  دوره ها  بودن  بی تأثیر  آن  دلیل های  از  یكی 
گرفته  صورت  بررسی های  باشد.  آن ها  برگزاری  چگونگی  و 
 ،)1391( سلیمانی  و  سعدی   ،)2002( پوستیگو  توسط 
 ،)2014( بارالس  و  استامبولیس  و   )1382( جریبی  هزار 
همكاران  و  بدری  البته  بود.  تحقیق  این  یافته های  برخالف 
)1385(، در پژوهش خود گزارش كردند كه آموزش های مركز 
كارآفرینی دانشگاه اصفهان در پرورش قابلیت های كارآفرینی 

دانشجویان تأثیرگذار نبوده است.
بیشـتر  كارآفرینـی  ظرفیـت  كـه  داد  نشـان  تحقیـق 
ورودی هـای  دانشـجویان  بیـن  و  بـوده  كـم  دانشـجویان 
مختلـف نیـز تفـاوت معنـی داری در ایـن زمینـه وجـود نـدارد. 

ایجـاد  در  دانشـجویان  گذرانـده  درس هـای  به عبارت دیگـر 
سـویی  از  اسـت.  نگذاشـته  تأثیـر  آنـان  كارآفرینـی  ظرفیـت 
احتمـااًل دوره هـای آموزشـی كارآفرینـی نیـز بـه دلیـل محتـوا 
و ارایـه غیـر اثربخـش تأثیـری بـر افـراد شـركت كننده نداشـته 
اسـت. بـا توجه بـه وضعیـت بـازار كار و الـزام دانش آموختگان 
بـه پیـدا كـردن كار در بخش هـای خصوصـی یـا خوداشـتغالی 
پیشـنهاد می شـود كـه در سـطح های ملـی و كالن تجدیدنظـر 
اساسـی دررونـد كنونـی برگـزاری ایـن دوره هـا صـورت گیـرد.
راسـتای  در  درس هـا  همـه ی  سـرفصل  و  محتـوا  به طوری كـه 

باشـد. دانشـجویان  كارآفرینـی  ظرفیـت  ارتقـای  و  ایجـاد 
ظرفیت  بردن  باال  منظور  به  و  دانشگاهی  سطح  در  البته 
عمل،  در  آن  بروز  و  كشاورزی  دانشجویان  كارآفرینی 
كالس ،  در  نمونه  كارآفرینان  از  دعوت  مانند  راه كارهایی 
مرتبط  مسابقات  برگزاری  كارآفرینان،  كاری  مراكز  از  بازدید 
و  خالقانه  تدریس  روش های  از  استفاده  و  كارآفرینی  با 
در  گیرند.  قرار  توجه  مورد  كالس ها  بایستی  در  كارآفرینانه 
ضمن، به فعلیت درآوردن ظرفیت كارآفرینی در دانشجویان، 
دارد،  نیز  كارآفرینی  مشوق  و  خالق  سازمانی  جو  به  نیاز 
به طوری كه همه ی نهادهای آموزشی و غیر آموزشی به دنبال 
كه  است  نیاز  تغییر  این  كنار  در  باشند.  هدفی  چنین  تقویت 
قالب فعالیت های اضافی  نیز در  كارآفرینی دیگری  دوره های 
دانشگاه  سطح  در  آموزشی  گروه های  از  غیر  مراكزی  توسط 
اثربخشی  هم چنین  شود.  ارایه  و  طراحی  اثربخش  به صورت 
كافی دوره های پیشین به صورت علمی شناسایی و از تجربه ها 

و آموزه های آن ها در برگزاری دوره های جدید استفاده شود.
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Abstract
Due to high rate of unemployment among agricultural graduates, improving students' entrepreneur-

ial capacity plays an important role in solving mentioned problem and also would improve economic 
condition of the related society. The purpose of this cause- correlational study was to investigate factors 
related to M.Sc. students' entrepreneurship capacity. The statistical population consisted of 482 M.Sc. 
agricultural students at the University of Zanjan, from that 200 students were selected based on Krejcie 
and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool was 
a researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts. A pilot study was 
conducted to determine the reliability of the research instrument, and calculated ordinal cumulative reli-
ability was at the appropriate level (CR = 0.85) and findings revealed that majority of students (76.5%), 
had an average level of entrepreneurship capacity. Analysis of data revealed that there is a positive 
significant relationship between students’ entrepreneurship capacity and their B.Sc. and M.Sc. GPA 
and their interest toward agricultural major. Also, male students had a high entrepreneurship capacity in 
comparison with female students. Ordinal regression analysis showed that the interest towards major, 
explained 24.2 percent of the probability of entrepreneurship capacity variance.

Index Terms: Agricultural education, entrepreneurship capacity, M.Sc. Student of agriculture.
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