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  چکيده
  

هاي  مؤثر بر تقويت كارآفريني در دانشجويان آموزشحاضر با هدف كلي شناسايي عوامل  مطالعه
اين تحقيق از نوع كاربردي بوده كه در آن . است کشاورزي ايران صورت پذيرفته علمي کاربردي عالي
 ساخته محقق اي ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. است شده  ارتباطي استفاده‐ روش توصيفي و علي از

آموختگان  كل دانش نفر ١٩٥٤آماري تحقيق جامعه. برآورد شده است% ٨٥ پايايي آن بوده است كه ضريب
 نفر بعنوان نمونه ٣٤٠باشد که   مي٨٣علمي کاربردي کشاورزي سراسر كشور در سال  عالي هاي دوره

 هاي حاصله تجزيه و تحليل داده. شدند انتخاب اي با انتساب متناسبطبقه گيري از طريق نمونه مورد نظر

ميانگين سني اين .  انجام پذيرفتSPSSافزار  از طريق نرم و و استنباطي صيفيبخش تو دو در
 ٣/٢٤.  درصد آنها با سهميه آزاد و بقيه سهميه شاغل هستند٢/٥٨ سال است که ٢٦آموختگان  دانش

آموختگان سهميه شاغل در مقطع  درصد از دانش٤/٤١آموختگان سهميه آزاد و درصد از دانش
دهد همچنين نتايج نشان مي. انداند و بقيه در مقطع کارداني تحصيل کردهحصيل شدهالت كارشناسي فارغ

آموختگان بصورت خوداشتغالي و داراي كسب و كار شخصي هستند، در   درصد از کل دانش١٥كه تنها 
بر اساس نتايج تحليل عاملي، عوامل مؤثر بر نگرش . باشند درصد آنها شاغل مي٩/٦٢حاليكه 
هاي آموزشي،   عامل روش٧توان در گان نسبت به تقويت كارآفريني در دانشجويان را ميآموخت دانش

هاي دانشجويان و  هاي آموزشگران، ويژگي محتواي آموزشي، امكانات و تجهيزات، عوامل فردي، مهارت
ي الذكر عوامل محيط دهد از عوامل فوقرگرسيون گام به گام نشان مي. بندي نمود عوامل محيطي دسته

. تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين نمايند از درصد ١/٦٢ عامل توانستند  ٦وارد معادله نشد و بقيه 
آموختگان نسبت به تقويت ضمن اينکه بر اساس تحليل رگرسيون مهمترين عامل مؤثر نگرش دانش

  . هاي آموزشگران ارزيابي شد كارآفريني در دانشجويان مهارت
  

  .تقويت کارآفريني علمي کاربردي، آموزش عالي کشاورزي، موزش آ:هاي کليدي واژه
  

  مقدمه
سير تكاملي آموزش عالي در دهه اخير نشان داده 

هاي عملي به جاي تكيه بر است كه توجه جدي به آموزش
گامي نوين در جهت كاربردي كردن دانش  ،علوم نظري

ر شايد بتوان بارزترين نوع آموزش عملي را د .باشدروز مي

كه  به طوري .نظام آموزش علمي كاربردي مشاهده كرد
ها در اين نظام آموزشي به ريزيها و برنامهگزاري سياست

گيرد كه پيامد مثبت آن در وضعيت شكلي صورت مي
آموختگان آن  اشتغال و ميزان كارآفريني در بين دانش

هاي آموزشي در واقع انطباق فعاليت .مشاهده گردد
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اهداف و نيازهاي جامعه و گرايش بيشتر به ها با دانشگاه
 اصلي و مهم توان از عواملعلوم و تحقيقات كاربردي را مي

پيشرفت و توسعه كشورهاي توسعه يافته دانست 
(Ghazanfari, 2002). در چنين شرايطي، اهميت و نقش 

. شودآموزش هاي علمي كاربردي بيش از پيش نمايان مي
ر بخش كشاورزي با مشكالتي كشور ايران د ،از سوي ديگر

روبروست كه نياز به آموزش نيروي انساني ماهر و توانمند 
هاي كاربردي و عملياتي را ضروري ساخته و در زمينه

هاي علمي كاربردي آموزشوضعيتي پيش آمده است كه 
هاي نظري مراكز آموزش كشاورزي بايستي فاصله آموزش
  .عالي را با بازار و اجتماع پر كنند

دهد كه كشورهايي كه نيروي كار طالعات نشان ميم
 ،اند ماهر دارند و سياست رشد اقتصادي را انتخاب كرده

به افزايش اشتغال  ،هاآنها در توسعه مهارتگذاري  ايهسرم
دهد افزايش واهد نشان مي ش.كمك كرده است

 .تواند بيكاري را كاهش دهد هاي صحيح مي آموزش
بردي، ريسك انفجار بيكاري آموزشهاي علمي كارهمچنين 

بيكاري تمام وقت افراد كم مهارت  ،زنان و جوانان بي شغل
از طرفي . (Varma, 2000) دهد و ناتوان را كاهش مي

 ،پذيري كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد فرصت رقابت
 و غلاشمها براي ساختاردهي مجدد  تشويق سازمان

به منابع انساني ، افزايش تقاضا ، تكنولوژيتغيير ،محصوالت
 آموزشهاي علمي كاربردي موثر .آموزش ديده نياز دارند

بايد بتواند در تغيير اين خواسته به سرعت محتواي خود را 
   .(James, 2005)با آنها تطبيق دهد 

دهد كه از تعداد كل نيروهاي در ايران آمار نشان مي
 درصد بيسواد هستند ۵/۲۱ درصد باسواد و ۵/۷۸شاغل 
 درصد ۲۳ ، درصد زير ديپلم۵ز تعداد باسوادان نيز كه ا

 ،طبق همين آمار . درصد تحصيالت عاليه دارند۱۲ديپلم و 
، دانشمندان و  درصد۹/۲نيروهاي علمي و فني كشور 

 درصد نيروي كار ۱۴/۱ درصد و تكنسين ۸/۱مهندسان 
مقايسه اين ارقام با كشورهاي . كشور را تشكيل مي دهند

ديگر كشورهاي در حال توسعه نشان توسعه يافته و 
آموخته دانشگاهي دهد كه ايران از كمترين تعداد دانش مي

هاي علمي كاربردي در برخوردار است و ضرورت آموزش
 ,Shafiei Ghasr)شودگر مي كشور بيش از پيش نمايان

دهد المللي نيز نشان مي ضمن آنكه مطالعات بين.(2004
آموختگان علمي كاربردي  تقاضاي نيروي كار براي دانش

آموختگان نظام دانشگاهي و نظري است  باالتر از دانش

(Segel et al., 2005). Lankard (1996)  در پژوهش خود
آموختگان علمي كاربردي را برتر از دارندگان يك نوع  دانش

وري آنان را به داند و بهرهآمادگي براي يك كار خاص مي
  . داندمراتب بيش از بقيه مي

از سوي ديگر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، 
آموزش منابع انساني در كشاورزي از اولويت بااليي در 

هاي برنامه ،نتيجه اينكه. هاي توسعه برخوردار نيستبرنامه
آموزشي لزوما با نيازهاي بازار و تقاضاي اشتغال بخش 

 رشد بحران اقتصادي در ،لذا .كشاورزي انطباق ندارد
ري از كشورهاي در حال توسعه وضعيت نابهنجاري را بسيا

 امكان جذب همه .هاي اخير بوجود آورده استدر سال
آموختگان كشاورزي از سوي بخش دولتي كه در دانش

آموختگان گذشته معمول بود، ديگر وجود ندارد و دانش
اين بخش براي ورود به عرصه اشتغال با مشكالت جدي 

ت توانايي جذب همه از طرفي دول. اندمواجه
هاي رايج آموختگان را ندارد و از سوي ديگر نظام دانش

آموزش كشاورزي، قادر به پاسخگويي تقاضاي روزافزون 
بر اساس اين عوامل . نيروي انساني بخش خصوصي نيست

و ساير عوامل از جمله مسائل محيط زيست و تغييرات 
آموزش ايجاد تغيير در نظام فعلي  ،سريع دانش و فناوري

 ,.Lindley et al)رسدكشاورزي امري ضروري به نظر مي
1998) .  

 انجام شده، ۲۰۰۵اي كه در سال بر اساس مطالعه
هاي مراكز  هاي كارآفريني را در برنامهمحققان آموزش

آموزش عالي كشاورزي، جهت افزايش توانايي و دانش 
 ,Jones & English)اند شغلي دانشجويان ضروري دانسته

در همين ارتباط استاد و رئيس مركز كارآفريني . (2005
دانشگاه ماربورگ آلمان تأكيد دارد كه دانش تنها موقعي 

شود كه با كارآفريني عجين  به يك منبع بهره ور تبديل مي
  .(Ropke, 2004) شود

اي محققان كه در ايالت  از طرف ديگر در مطالعه
هاي  ند كه دورها ويرجينياي آمريكا انجام دادند اظهار نموده

علمي كاربردي براي آماده نمودن دانشجويان خود براي 
هاي  هاي كارآفريني را در برنامه بايستي آموزش ،اشتغال

  .(Elder & Druy, 2001) ه نماينديآموزشي خود ارا
Noel (2001)هاي علمي  در بررسي كه بر روي آموزش

م در آمريكا انجا) دانشكده دو ساله(كاربردي كشاورزي 
ها موجب بهبود  دارد اين گونه آموزش داده اظهار مي

  . دهدوري را افزايش مي سرمايه انساني بخش شده و بهره



 ۳۷  ... تحليل عوامل مؤثر بر تقويت كارآفريني در دانشجويان: پور و همکاران يخسرو  

(2005) English & Jones طي مطالعه خود اظهار 
توان اعتماد به نفس  اند كه با آموزش كارآفريني مي داشته

و دانش و مهارت دانشجويان را افزايش و آنها را براي 
  . ازي كسب و كار توانمند ساختاند راه

Gallowy et al. (2005) در پژوهش خود دريافتند كه 
هاي دانشجويان  آموزش كارآفريني در افزايش مهارت

توانايي كار گروهي و  ،هاي كشاورزي در خالقيت رشته
   .هاي ارتباطي و مديريتي تاثير دارد همچنين مهارت

به نيروي هاي علمي كاربردي با هدف دستيابي  آموزش
هاي مختلف اقتصادي كشور بر طبق انساني توانا در بخش

 ،هاي توسعه اقتصادينيازهاي شغلي و متناسب با برنامه
اجتماعي و فرهنگي به منظور استفاده بهتر از امكانات 

، به طوري كه شودموجود در كشور اجرا مي
التحصيالن به بهترين شكل بتوانند با علم و آگاهي  فارغ
ر د كاري را كه به آنان واگذار شده انجام دهند، ،فراوان

واقع بدين صورت علم و مهارت با هم تلفيق گردد 
(Roohian, 2004). هاي  ، آموزشنظران برخي از صاحب

ريزي آموزشگران و  علمي كاربردي را به معناي برنامه
هاي علمي كشاورزي متخصصان ماهر در زمينه آموزش

مند به امور التحصيل عالقهارغآموزان فبراي آموزش دانش
كشاورزي يا افراد شاغل در واحدهاي توليدي تلقي 

  .(Mack Bannatyne & Hall, 2003) كنند مي
هاي علمي كاربردي به دو شكل در كشورهاي  آموزش

گردد  مختلف و از آن جمله در كشور ما انجام مي
(Binaghi & Saeedi Rezvani, 2003):  

  )آموزش متوسطه و عالي(رسمي هاي  به صورت آموزشـ 
آموزش (هاي رسمي  هاي خارج از نظام به صورت آموزشـ 

  )ضمن خدمتقبل از استخدام و 
هاي رسمي و در  در اين تحقيق مالك عمل آموزش

 هاي علمي كاربردي كشاورزي است كه در قالب واقع دوره
هاي رايج در دانشگاه جامع علمي كاربردي و زير نظر  برنامه
 .آيد تحقيقات و فناوري به مرحله اجرا در مي ، علوموزارت
هاي علمي كاربردي كشاورزي در ايران از سال  آموزش
 وابسته به وزارت جهاد كشاورزي و زير نظر دانشگاه ۱۳۸۰

  جامع علمي كاربردي شروع به فعاليت نموده است و 
اينك كه حدود يك دهه از فعاليت رسمي مراكز علمي 

گذرد ضروري است كيفيت و روند  ميكاربردي كشاورزي 
  ها مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد اين آموزش

(Soltani, 2004).  

اي طراحي شده  نظام آموزش علمي كاربردي به گونه
آموختگان اين نظام آموزشي به عنوان كارآفرين كه دانش

توان گفت رسالت  به عبارت ديگر مي. رد جامعه شوندوا
ي كاربردي تربيت نيروي انساني نظام آموزش عالي علم

در اين راستا مراكز  .باشدخالق و كارآفرين مي ،كارآمد
آموزش علمي كاربردي بخش كشاورزي در زمينه 
كارآفريني و تربيت نيروي متخصص و ماهر مورد نياز 

 توانند نقش بسزايي داشته باشند بخش كشاورزي مي
(Nowrozzadeh & Mehrabi Yeganeh, 2006).   

هاي علمي  نطور كه ذكر شد در ايران نظام آموزشهما
كاربردي با هدف تربيت نيروي انساني ماهر مورد نياز 
اقتصاد كشور از جمله بخش كشاورزي طراحي شده و 
تالش داشته كه با تربيت و آموزش افراد و ايجاد زمينه 

گوي بسياري از  در حد توان پاسخ ،الزم براي اشتغال
اما نتايج بسياري از . راستا باشدن مسائل و مشكالت در اي

دهد كه اين امر به طور كامل محقق  تحقيقات نشان مي
ها به اهداف خود آن چنان كه الزم  نشده و اين آموزش
 Moghanizadeh, 2001; Mirzaei)اند بوده است نرسيده

Feizabadi & Khoynejad, 2004; Rahnama, 2004; 
Vashghani Farahani & Esfandfard, 2004).  لذا به نظر

هاي علمي  رسد راهي جز اصالح و بهبود آموزش مي
يكي از راهكارهاي اساسي . كاربردي كشاورزي وجود ندارد

هاي علمي كاربردي  رسيدن به اين هدف حركت آموزش
گرا نمودن افراد  كشاورزي به سمت كارآفريني و كارآفرين

  .تحت آموزش است
بر كارآفرين نمودن در اين ميان شناسايي عوامل موثر 

دانشجويان اين مراكز از اهم راهكارهاست و بدين منوال 
هاي نظري مراكز آموزش عالي و  توان پلي بين آموزش مي

هاي لذا ضروري است نظام آموزش. بازار كار ايجاد كرد
اي دقيق و  علمي كاربردي كشاورزي كشور مورد مطالعه

رگذار بر جامع قرار گرفته تا ضمن شناخت عوامل تأثي
 اقدامات الزم در جهت تقويت ،كارآفريني دانشجويان

  . آنها صورت پذيردکارآفريني
اين مطالعه با هدف كلي شناسايي عوامل موثر بر 

هاي عالي علمي كاربردي  كارآفريني دانشجويان آموزش
آموختگان مراكز علمي كاربردي  كشاورزي از ديدگاه دانش

اهداف اختصاصي . سراسر كشور انجام پذيرفته است
  :پژوهش عبارتند از

شغلي و تحصيلي  ،هاي فردي شناخت ويژگيـ 
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  ؛آموختگان دانش
هاي  بندي شرايط و امكانات آموزشي مراكز آموزش اولويتـ 

علمي كاربردي كشاورزي از نظر تاثيرگذاري در 
  ؛كارآفريني دانشجويان

تحليل عوامل موثر بر تقويت كارآفريني دانشجويان ـ 
 ؛كاربردي كشاورزيعلمي 

بررسي و تعيين تأثير هر يك از عوامل شناخته شده بر ـ 
تقويت کارآفريني دانشجويان علمي كاربردي كشاورزي 

 .آموختگاندگاه دانشياز د
  

 ها مواد و روش
باشد كه به روش تحقيق حاضر از نوع کاربردي مي

جامعه آماري .  ارتباطي صورت گرفته است‐توصيفي و علي
آموختگان مراکز علمي کاربردي  ر كليه دانشمورد نظ

با توجه به . اند بوده۱۳۸۳کشاورزي سراسر كشور در سال 
اي مراكز آموزش عالي علمي كاربردي، توزيع منطقه

آموختگان اين مراكز در سراسر كشور مشتمل بر  دانش
 منطقه اصلي شمالي، ۵باشند كه در  نفر مي۱۹۵۴

 )١(طابق جدول مركزي، جنوبي، شرقي و غربي م
با عنايت به اين جدول از هر منطقه . شوندبندي مي تقسيم

 استان بصورت تصادفي براي استخراج نمونه انتخاب شده ۲
با استفاده از  اساس واريانس محاسبه شده و بر. است

 نفر تخمين زده شد که ۳۴۰فرمول کوکران حجم نمونه 
ها و اناي متناسب در بين استگيري طبقهبه روش نمونه

 اندشده ها انتخابدر داخل استان گيري تصادفينمونه
  ).۱جدول (

شامل كليه عواملي است  متغيرهاي مستقل اين تحقيق
آموختگان بطور بالقوه بر تقويت كه از ديدگاه دانش

كارآفريني در دانشجويان مراكز آموزش عالي علمي 
اين در  متغير وابسته. گذارند كاربردي كشاورزي تأثير مي

آموختگان نسبت به تقويت کارآفريني  تحقيق نگرش دانش
ابزار مورد . دانشجويان مراكز علمي كاربردي كشور است

اي بوده است كه با توجه استفاده در اين مطالعه پرسشنامه
به منظور تعيين قابليت . به اهداف تحقيق طراحي شد

 ۳۰اعتماد ابزار تحقيق، آزمون مقدماتي از طريق تکميل 
هاي علمي  آموختگان دوره رسشنامه بوسيله دانشپ

کاربردي کشاورزي به عمل آمد و براي هر بخش از 
پرسشنامه به طور مجزا ضريب کرونباخ آلفا محاسبه 

بر اساس نتايج اين آزمون و ضريب بدست آمده، . گرديد

برخي از سؤاالت حذف و در برخي ديگر تغييراتي به عمل 
 محاسبه شد که ۸۵/۰اخ آلفا در نهايت ضريب کرونب. آمد
 و تجزيه. باشد دهنده پايايي مطلوب ابزار تحقيق مي نشان

و  توصيفي آمار بخش دو در حاضر پژوهش هايتحليل داده
. انجام شده استSPSS افزار  استفاده از نرم و با استنباطي
هاي آماري  از مشخصه استفاده با توصيفي آمار در بخش

معيار و ضريب  واريانس، انحراف فراواني، ميانگين، نظير
. است شده هاي پژوهش پرداخته داده توصيف تغييرات به
تحليل  و تحليل عاملي از نيز آمار استنباطي در بخش
  . است استفاده شده رگرسيون

  
   و بحثنتايج

، ميانگين سن  بدست آمدههايمطابق يافته
 سال بوده است و انحراف ۲۶آموختگان مورد مطالعه  دانش
 سال بود كه نشانگر پراكنش نسبتاً ۶۲/۸يار آن برابر با مع

آموختگان سهميه نسبت دانش. گويان است باالي سن پاسخ
آموختگان سهميه شاغل بيش از دانش)  درصد۲/۵۸(آزاد 

 ۵/۷۳بر اساس نتايج حاصله، . بوده است)  درصد۸/۴۱(
 درصد از ۸/۸۱آموختگان سهميه آزاد و  درصد از دانش

بر اساس . ختگان سهميه شاغل مرد هستندآمو دانش
آموختگان   درصد از دانش۳/۲۴تنها ، )۲(اطالعات جدول 
آموختگان سهميه  درصد از دانش۴/۴۱سهميه آزاد و 

التحصيل شدند و بقيه در  شاغل در مقطع كارشناسي فارغ
از نظر وضعيت اشتغال،  .مقطع کارداني تحصيل کردند

مورد )  درصد۹/۶۲ (آموختگان نفر از کل دانش۲۱۴
 ۸/۲۳ تنها )۳(مطالعه شاغل هستند كه بر اساس جدول 

آموختگان شاغل بصورت خوداشتغالي درصد از اين دانش
  .مشغول به كار هستند

در مطالعه حاضر، شرايط و امکانات آموزشي در دو 
. وضعيت موجود و وضعيت مطلوب مورد ارزيابي قرار گرفت

ست که در وضعيت موجود  حاکي از آن ا)۴(نتايج جدول 
هاي درس، مديريت آموزشي مراکز  شرايط محيطي کالس

ها از شرايط بهتر  و ميزان کتب و منابع درسي در کتابخانه
تري نسبت به ساير موارد آموزشي براي  و مناسب

تأثيرگذاري بر تقويت كارآفريني در دانشجويان برخوردار 
آل نيز  هضمن اين که در وضعيت مطلوب و ايد. باشد مي

ها به عنوان موارد آموزشي مؤثرتر در  همين گويه
با اين . پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان مطرح شدند
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تفاوت که با توجه به فاصله بين ميانگين کل و ساير 
ها و نيز ضريب تغييرات، ميزان اثربخشي اين  ميانگين

ها در وضعيت موجود تا ميزان مطلوب فاصله زيادي  گويه
  .   نياز به توجه و رسيدگي بيشتري داردداشته و

  
  

  ۱۳۸۳آموختگان مراکز آموزش عالي علمي کاربردي كشاورزي در سال اي و آمار دانش توزيع منطقه‐۱جدول 

  تعداد  نام مراکز آموزش  مناطق
  مراكز

  نام مراکز 
  يانتخاب

  تعداد 
 آموختگان دانش

  تعداد
  نمونه

  منطقه يك
  )شمالي(

  گيالن  ۱۷  گلستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان و اردبيلگيالن، مازندران، 
  مازندران

۹۶  
۳۵  

۴۲  
۱۶  

  منطقه دو
 )مركزي(

  اصفهان  ۱۶  تهران، قم، سمنان، قزوين، مركزي، اصفهان و يزد
  يزد

۱۳۸  
۷۶  

۶۱  
۳۴  

  منطقه سه
 )جنوبي(

  بوشهر  ۱۲  هرمزگان، بوشهر، خوزستان، فارس، كرمان و جيرفت
  خوزستان

۷۸  
۴۴  

۳۵  
۱۹  

  منطقه چهار
 )شرقي(

  سيستان و بلوچستان  ۸  سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي
  خراسان رضوي

۶۲  
۱۲۵  

۲۷  
۵۵  

  منطقه پنج
 )غربي(

  لرستان  ۱۲  لرستان، كرمانشاه، ايالم، همدان، كردستان، كهگيلويه و بويراحمد
  همدان

۸۰  
۳۶  

۳۵  
۱۶  

  ۳۴۰  ۷۷۰  جمع  ۶۵  جمع
  ۱۳۸۷ ‐هاي علمي کاربردي کشاورزي  دفتر نظارت و ارزشيابي و دفتر طرح و برنامه مؤسسه آموزش: منبع

  
  

  آموختگان مورد مطالعه بر اساس مقطع تحصيلي  سهميه پذيرش دانش‐۲جدول 
  نوع سهميه

  مقطع تحصيلي
  درصد  شاغل  درصد  آزاد

  جمع

  کارداني
  کارشناسي

۱۵۰  
۴۸  

۷/۷۵  
۳/۲۴  

۸۳  
۵۹  

۶/۵۸  
۴/۴۱  

۲۳۳  
۱۰۷  

  ۳۴۰  ۱۰۰  ۱۴۲  ۱۰۰  ۱۹۸  جمع

  
  

  آموختگان مورد مطالعه بر اساس داشتن کسب و کار شخصي  توزيع فراواني دانش‐۳جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراواني  کسب و کار شخصي
  شاغل و داراي کسب و کار شخصي
  شاغل و بدون کسب و کار شخصي

  بيكار

۵۱  
۱۶۳  
۱۲۶  

۱۵  
۹/۴۷  
۱/۳۷  

۸/۲۳  
۲/۷۶  

  ـــ
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۳۴۰  جمع

  
  

ظور پي بردن به متغيرهاي در ادامه اين تحقيق، به من
 تأثيرگذار در تقويت كارآفريني در دانشجويان از زيربنايي

آموختگان، كليه عواملي احتمالي وارد تحليل ديدگاه دانش
در اين خصوص به منظور آگاهي از اين كه . عاملي شد

باشند يا خير، از  ي مناسب ميها براي تحليل عامل داده
 KMOدر اين تحليل مقدار .  بهره گرفته شدKMOآزمون 

 و مقدار بارتلت آن ۶۱۸/۰محاسبه شده برابر است با 

  درصد اطمينان۹۹داري  ، كه در سطح معني۴۴/۲۷۹۶
قرار دارد و حاكي از مناسب بودن همبستگي متغيرهاي 

براي تعيين . باشد وارد شده براي اين تحليل عاملي مي
هايي كه مقدار ويژه آنها بزرگتر از يك  ها، عامل تعداد عامل

 ۷بر اين اساس در اين تحليل . بوده است، انتخاب شدند
 ۶۱/۶۴ حدود )۵(عامل انتخاب گرديد که مطابق جدول 

. نمايد ها را تبيين مي درصد واريانس مربوط به عامل
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  )۱۰ تا۱(آموختگان   از ديدگاه دانشبندي شرايط و امکانات آموزشي  رتبه ‐۴جدول 
  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود

انحراف ميانگين
  معيار

ضريب 
  رتبه تغييرات

  ها گويه
انحراف ميانگين

  معيار
ضريب 
 رتبه تغييرات

  ۳  ۰۶/۲۳  ۹۳/۱  ۳۷/۸  هاي درس شرايط محيطي کالس  ۱ ۵۳/۳۹  ۱۹/۲  ۵۴/۵
  ۲  ۸۳/۲۰  ۷۵/۱  ۴۰/۸  مديريت آموزشي مرکز  ۲ ۳۳/۴۱  ۴۳/۲  ۸۸/۵
  ۱  ۶۴/۲۰  ۷۳/۱  ۳۸/۸  وجود کتب و منابع درسي در کتابخانه  ۳ ۹۴/۴۴  ۴۰/۲  ۳۴/۵
  ۴  ۹۴/۲۴  ۰۵/۲  ۲۲/۸  امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي  ۴ ۶۲/۴۵  ۲۹/۲  ۰۲/۵
  ۹  ۳۵/۲۸  ۱۶/۲  ۶۲/۷  ... و خدمات و امکانات رفاهي، بهداشتي، تغذيه  ۵ ۶۶/۴۷  ۳۴/۲  ۹۱/۴
  ۷  ۷۲/۲۷  ۲۴/۲  ۰۸/۸  موزشيهاي آ رسانه  ۶ ۴۶/۴۹  ۲۷/۲  ۵۹/۴
 ۱۰  ۵۶/۳۰  ۳۱/۲  ۵۶/۷ آالت، کارگاه باغ و مزرعه، گلخانه، ماشين: امکانات، ابزار و وسايل الزم براي آموزش عملي از قبيل  ۷  ۵۲  ۶۰/۲  ۵
  ۶  ۹۵/۲۵  ۱۱/۲  ۱۳/۸  اي و دسترسي به اينترنت تجهيزات رايانه  ۸ ۲۷/۵۷  ۶۴/۲  ۶۱/۴
  ۸  ۷۳/۲۷  ۲۹/۲  ۲۶/۸  گيري از نظرات و پيشنهادهاي دانشجويان بهره  ۹ ۵۸/۵۷  ۶۲/۲  ۵۵/۴
  ۵  ۶۴/۲۵  ۹۹/۱  ۷۶/۷  هاي علمي اجراي بازديدها و گردش  ۱۰ ۵۴/۵۹  ۶۲/۲  ۴۰/۴
      ۰۶/۲  ۰۸/۸  کل      ۴۴/۲  ۹۸/۴

  
 

 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد ‐۵جدول 
  درصد تجمعي و  واريانس 

  مقدار  ها عامل
  ويژه

  درصد 
  واريانس

  درصد تجمعي
  واريانس

  ۷۶/۱۲  ۷۶/۱۲  ۱۸۰/۳  عامل اول
  ۵۵/۲۴  ۷۹/۱۱  ۹۴۱/۲  عامل دوم
  ۸۶/۳۴  ۳۱/۱۰  ۵۷۶/۲ عامل سوم
  ۶۹/۴۴  ۸۳/۹  ۳۷۰/۲عامل چهارم
  ۳۱/۵۳  ۶۲/۸  ۱۵۹/۲ عامل پنجم
  ۲۵/۶۰  ۹۴/۶  ۷۳۲/۱ عامل ششم
  ۶۱/۶۴  ۳۶/۴  ۰۸۹/۱ عامل هفتم

  
يل شده كه در نهايت  متغير وارد اين تحل۵۸بطور كلي 

پس از انجام . متغير در تحليل عاملي پذيرفته شد ۳۹
، متغيرهاي )۶(چرخش عاملي و بر اساس نتايج جدول 

 درصد واريانس کل ۷۶/۱۲گروه اول که در مجموع حدود 
» هاي آموزشي روش«اند، تحت عنوان عامل  را تبيين نموده

 ۷۹/۱۱متغيرهاي گروه دوم که حدود . گذاري شد نام
اند، تحت عنوان عامل  درصد واريانس کل را تبيين نموده

به همين ترتيب . گذاري گرديد نام» محتواي آموزشي«
 درصد ۳۱/۱۰متغيرهاي گروه سوم با تبيين حدود 

، »امكانات و تجهيزات«واريانس كل تحت عنوان عامل 
 درصد از ۸۳/۹متغيرهاي گروه چهارم با تبيين حدود 

، متغيرهاي گروه »عوامل فردي«ان واريانس كل تحت عنو
 درصد از واريانس كل تحت ۶۲/۸پنجم با تبيين حدود 

، متغيرهاي گروه »هاي آموزشگران مهارت«عنوان عامل 
 درصد از واريانس كل تحت ۹۴/۶ششم با تبيين حدود 

و متغيرهاي عامل » هاي دانشجويان ويژگي«عنوان عامل 

ريانس كل تحت  درصد از وا۳۶/۴هفتم با تبيين حدود 
  .گذاري گرديد نام» عوامل محيطي«عنوان 

در ادامه اين مطالعه، عوامل بدست آمده از تحليل 
عاملي در تحليل رگرسيون گام به گام وارد شده تا تأثير 

آموختگان متغيرهاي مستقل مورد مطالعه بر نگرش دانش
با . نسبت به تقويت کارآفريني دانشجويان تعيين گردد

ايج حاصل از انجام تحليل رگرسيون، در اولين توجه به نت
هاي آموزشگران وارد معادله گرديد که گام عامل مهارت

 و ضريب ۵۴۴/۰ آن (R)مقدار ضريب همبستگي چندگانه 
بر اساس ضريب تعيين ,  بدست آمد۲۹۶/۰تعيين برابر 
آموختگان   درصد تغييرات نگرش دانش۶/۲۸تعديل شده، 

ي را اين متغير به تنهايي تبيين نسبت به تقويت کارآفرين
هاي محتواي  هاي بعد به ترتيب عاملدر گام. نمايدمي

هاي  آموزشي، عوامل فردي، امكانات و تجهيزات، روش
هاي دانشجويان وارد معادله شدند كه  آموزشي و ويژگي

 اين متغيرها در مجموع ضريب همبستگي ۷مطابق جدول 
عيين تعديل شده را  و ضريب ت۸۰۲/۰ را به (R)چندگانه 

  .   درصد افزايش دادند۱/۶۲به 
هاي آموزشگران  ها، متغير مهارت بر اساس اين يافته

بعنوان مؤثرترين متغير اين تحليل رگرسيون تلقي 
آموختگان،  بدين ترتيب از ديدگاه دانش. گردد مي

هاي آموزشگران به تقويت كارآفريني در دانشجويان  مهارت
بطور . كند داري كمك مي و معنيدر مراكز بطور مثبت 

 تغييرات از درصد ۱/۶۲ عامل قادر به تبيين ۶كلي اين 
ساير تغييرات مربوط به عواملي . هستند وابسته تحقيق
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با . است كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار نگرفته است
توجه به نتايج به دست آمده، معادله خطي حاصل از 

من اينكه بر اساس اين ض. باشد رگرسيون به صورت زير مي
 نشانگر عوامل مؤثر در متغير )۱( شكلمعادله رگرسيون 

  .وابسته و ميزان تأثير هر يك از متغيرها است
Y = ۷۲۲/۳  + ۴۳۸/۰  X1 +  ۲/۰ X2 +  ۳۱۲/۰  X3 + 

۴۱۱/۰ X4 + ۲۳/۰  X5 + ۲۹/۰  X6  

Y :آموختگان نسبت به كارآفريني دانشجويان نگرش دانش  
X1 :شگرانهاي آموزمهارت  
X2 :محتواي آموزشي  
X3 :عوامل فردي  
X4 :امكانات و تجهيزات  
X5 :هاي آموزشي روش  
X6 :هاي دانشجويان ويژگي.   

  
   متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته‐ ۶جدول 
  بار عاملي  ها گويه  نام عامل

  هاي آموزشي روش

  هاي سنتي  نوين تدريس به جاي روشهاي استفاده از روش
 هاي عملي پيرامون ايجاد كسب و كار جديد انجام پروژه

  مشارکت دادن دانشجويان در مباحث درسي و استفاده از نظرات آنها
 بازديدهاي علمي به منظور آشنايي دانشجويان با آينده شغلي

 گذراندن دوره كارآموزي مرتبط با رشته تحصيلي
  ها و عاليق دانشجويان اي متناسب با تواناييه استفاده از روش

۸۱۶/۰  
۷۶۲/۰  
۷۴۸/۰  
۷۱۷/۰  
۶۷۳/۰  
۶۵۸/۰  

  محتواي آموزشي

  تأكيد بر مطالب كاربردي و عملي 
  متناسب بودن محتواي درسي با شغل و نيازهاي بازاركار

  هاي علمي و مهارتي دانشجويان تناسب با توانائي
  ويانقابليت ايجاد خالقيت و نوآوري در دانشج

 )به روز بودن(هاي علمي و تکنولوژيکي  انطباق با پيشرفت
  اندازي و مديريت كسب و كار كوچك آشنا نمودن دانشجو با نحوه راه

۸۲۴/۰  
۸۰۲/۰  
۷۸۶/۰  
۷۶۳/۰  
۷۳۷/۰  
۷۱۴/۰  

  امكانات و تجهيزات

  هاي آموزشي  ها و كارگاه تجهيز آزمايشگاه
  ايجاد فضاي آموزشي كافي و مناسب در مراكز 

  اي و دسترسي به اينترنت جهيزات رايانهت
  هاي درس شرايط محيطي كالس

  تهيه وسايل و امکانات آموزشي متناسب با رشته تحصيلي

۸۴۲/۰  
۸۲۵/۰  
۷۹۸/۰  
۷۸۴/۰  
۷۷۱/۰  

  عوامل فردي

  نياز به موفقيت
  اعتماد به نفس

  سن فرد در آغاز فعاليت شغلي
  استقالل طلبي و آزادي عمل

  رشد شخصيمحيط مناسب در فرآيند 
  تجربه قبلي شغلي

۸۷۲/۰  
۸۵۷/۰  
۸۴۹/۰  
۸۳۴/۰  
۸۰۷/۰  
۷۸۶/۰  

  مهارتهاي آموزشگران

  ارائه مطالب جديد در زمينه موضوع درسي
  آشنايي با منابع و مراجع علمي متنوع كشاورزي
  دارا بودن دانش الزم در زمينه موضوع درسي

  دارا بودن توان و مهارت عملي در زمينه موضوع درسي
  س بودن براي اخذ راهنمايي و مشاورهدر دستر

۸۱۸/۰  
۸۱۱/۰  
۸۰۲/۰  
۷۸۷/۰  
۷۴۵/۰  

  هاي دانشجويان ويژگي

  عالقمندي به اشتغال در حرفه كشاورزي
  تجربه قبلي در مورد حرفه كشاورزي

  هاي عملي ميزان توجه به يادگيري مهارت
  هاي كشاورزي تلقي مثبت دانشجو از مشاغل و رشته

  نشجويان سطح خالقيت و نوآوري دا

۸۳۷/۰  
۸۲۶/۰  
۸۱۴/۰  
۷۹۴/۰  
۷۷۶/۰  

  عوامل محيطي

  دسترسي به فناوري و دانش فني
  مندي تسهيالت بانكي و دولتي بهره

  گرايش به كار گروهي
  ذهنيت نسبت به كارآفريني

  ركود اقتصادي
  امنيت اجتماعي

۷۹۶/۰  
۷۷۲/۰  
۷۶۳/۰  
۷۴۸/۰  
۷۲۷/۰  
۷۱۹/۰  
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  ار در تقويت كارآفريني در دانشجويان ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذ‐۷جدول 
 (Ad.R2) ضريب تعيين تعديل شده  (R2) ضريب تعيين(R) ضريب همبستگي  گام
۱  ۵۴۴/۰  ۲۹۶/۰  ۲۸۶/۰  
۲  ۶۷۶/۰  ۴۵۶/۰  ۴۴۴/۰  
۳  ۶۹۵/۰  ۴۸۳/۰  ۴۶۷/۰  
۴  ۷۰۸/۰  ۵۰۱/۰  ۴۸۲/۰  
۵  ۷۲۴/۰  ۵۲۴/۰  ۵۰۳/۰  
۶  ۸۰۲/۰  ۶۴۳/۰  ۶۲۱/۰  

  
  ي تاثيرگذار در تقويت كارآفريني در دانشجويان مقدار تأثير متغيرها‐۸جدول 

 t p  (Beta) ضريب استاندارد شده  (B) ضريب غير استاندارد   مستقلمتغير
  ۰۰۰/۰  ۹۳/۳  ‐  ۷۲۲/۳ ضريب ثابت

  ۰۰۰/۰  ۲۶/۷  ۴۴۵/۰  ۴۳۸/۰  مهارتهاي آموزشگران
  ۰۰۰/۰  ۷۱/۴  ۳۵/۰  ۲۰/۰  محتواي آموزشي

  ۰۰۰/۰  ۵۲/۴  ۳۲۴/۰  ۳۱۲/۰  عوامل فردي
  ۰۰۱/۰  ۳۴/۳  ۲۷۱/۰  ۴۱۱/۰  كانات و تجهيزاتام

  ۰۰۲/۰  ۲۰/۳  ۲۵۲/۰  ۲۳۰/۰  هاي آموزشي روش
  ۰۱۲/۰  ۵۶/۲  ۲۱۷/۰  ۲۹۰/۰  هاي دانشجويان ويژگي

  
  

  
  

  متغيرهاي تاثيرگذار در تقويت كارآفريني در دانشجويان  ‐۱ شكل
  

  گيري و پيشنهادها نتيجه
رغم اينكه دهد كه عليالعه نشان ميهاي اين مطيافته
آموختگان مراكز مورد مطالعه  درصد از دانش۶۳حدود 

شاغل هستند، ليكن نظام آموزش علمي كاربردي 
كشاورزي هنوز با هدف اصلي خود يعني پرورش نيروهاي 

آموختگان مورد چرا كه از بين دانش. كارآفرين فاصله دارد
د توانستند از طريق  درص۱۵مطالعه در اين تحقيق تنها 

بررسي انجام شده در . خوداشتغالي مشغول به كار شوند
خصوص شرايط و امكانات آموزشي در شرايط فعلي و 
وضعيت مطلوب نظام آموزش علمي كاربردي كشاورزي 

 تقويت
كارآفريني در 
 دانشجويان
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هاي  حاكي از آن است كه متغيرهايي مثل محيط کالس
درس، مديريت آموزشي مراکز و ميزان منابع درسي موجود 

ها چه در شرايط فعلي و چه مطلوب از نقطه  تابخانهدر ک
نظر پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان مؤثرتر از ساير 

همچنين با عنايت به تفاوت مشاهده شده، . عوامل هستند
ها در وضعيت موجود تا ميزان  ميزان اثربخشي اين گويه

مطلوب فاصله زيادي داشته و بررسي و رسيدگي به اين 
برخي از نتايج فوق با . رسدبه نظر ميمقوله ضروري 

 James (2005) و Hassani (2004)هاي  هاي پژوهش يافته
  . مطابقت دارد

آموختگان مورد مطالعه در بررسي ديدگاه دانش
خصوص عوامل و فاكتورهاي مؤثر بر تقويت كارآفريني در 

توان اين فاكتورها را در دانشجويان نشان داد كه مي
هاي آموزشي، روش(هاي آموزشي هعواملي مثل مؤلف

هاي محتواي آموزشي، امكانات و تجهيزات، ويژگي
، عوامل محيطي و عوامل فردي )آموزشگران و دانشجويان

بر اين اساس هر يك از اين عوامل كه خود . خالصه كرد
شوند در تقويت كارآفريني در شامل موارد متعددي مي

 برخي از نتايج .دانشجويان داراي اهميت و تأثير هستند
هاي مطالعات  فوق در بعد عوامل محيطي با يافته

Moradnejadi (2006)، Mohammadzadeh Nasrabadi 
هاي آموزشي   در بعد مؤلفه،Morrison (1998) و (2004)

 Shafiei Ghasr (2004)، Chambersبا نتايج تحقيقات 
 و به لحاظ عوامل فردي با Brown (2003) و (2002)
 Eskandari (2005)، Jafarzadeh مطالعات هاي يافته

(2005)، Gallowy (2005) و Kuratko (2004) مطابقت 
  . دارد

همچنين مطابق نتايج بدست آمده از تحليل 
هاي آموزشگران عاملي است كه رگرسيون، مهارت

بيشترين نقش را در تبيين تغييرات نگرش 
و لذا آموختگان نسبت به كارآفريني دانشجويان دارد  دانش

پرورش و تقويت دانش فني و نظري آموزشگران مراكز 
هاي آموزشي ويژه  علمي كاربردي كشاورزي در قالب برنامه

 Zeraatparvarهاي فوق را مطالعات  يافته. گردد توصيه مي
 نيز Mohammadzadeh Nasrabadi (2004) و (2004)

ضمن اينكه متغيرهاي محتواي آموزشي، . كند تأييد مي
هاي آموزشي ساير  ردي، امكانات و تجهيزات، روشعوامل ف

متغيرهايي هستند كه بر اساس معادله رگرسيون بدست 
آموختگان نسبت به تقويت آمده در تغييرات نگرش دانش

 ،Azizi (2005). كارآفريني در دانشجويان مؤثرند
Chambers (2002) و Johnson (2000) نيز در مطالعات 

  . د تأكيد قرار دادندها را مور خود اين يافته
موارد  ،بنابراين با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق

ها و حركت به  زير را نيز جهت بهبود كيفي اين آموزش
سمت تربيت دانشجوياني توانمند و كارآفرين توصيه 

  :نمايد مي
اي طراحي شود كه دانشجويان  ريزي درسي به گونه برنامهـ 

به  ،هاي علمي و نظري ضمن استفاده عملي از يافته
 ضمناً به عواملي .طور فعال در يادگيري شركت نمايند
مندي به رشته  چون تجربه قبلي دانشجو و عالقه

  .كشاورزي نيز توجه شود
گردد به ارائه مطالب كاربردي و عملي تأكيد توصيه ميـ 

شود و محتواي آموزشي براساس نياز بازار كار و 
رتي و علمي دانشجويان هاي مها متناسب با توانايي

  .تنظيم گردد
آموختگان خوداشتغال، با توجه به درصد پائين دانشـ 

گردد در مراكز آموزشي علمي كاربردي پيشنهاد مي
كشاورزي هسته مشاوره شغلي با نظارت مديريت 

  . تشكيل شود
امكانات و تجهيزات مورد نياز مراكز از جمله كتابخانه و ـ 

هاي تحصيلي تهيه  جه به رشتههاي عملياتي با تو بخش
  .و در اختيار قرار گيرد

د يهايي طراحي گردد كه مطالب جد مطلوب است برنامهـ 
و دانش فني روز را به آموزشگران آموزش دهند تا از 

هاي استادان در رابطه  و مهارتياين طريق توان علم
 .  افزايش يابديبا موضوعات درس

يي دانشجويان با گردد به منظور آشناپيشنهاد ميـ 
هاي علمي جهت هاي شغلي موجود، گردش فرصت

  ريزيبازديد از كارآفرينان بخش كشاورزي برنامه
  .شود
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