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 دهیچک
 
در بین  یفرد وکار کسبملزومات آغاز  ییتحلیل گرایش به خوداشتغالی و شناسا حاضر تحقیق هدف

تحقیق از لحاظ  نی. اپردازدیم ها آنبر گرایش به خوداشتغالی  مؤثرعوامل  انیبدانشجویان است و به 

آماری  ةجامع. است استوار شیمایپ راهبرد ةیپاو بر  یکاربرد هدف نظر از ؛یکم قاتیجزء تحق میدااپار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی  دانشجویان کلیةتحقیق حاضر شامل 

تحقیق انتخاب شدند و از تكنیك  ةنمون یبرا ها آننفر از  112( که 1611است )تعداد:  بوده 1310-1311

 یبراشده است.  گرفته  ها بهره با انتساب متناسب برای گزینش تصادفی نمونه یا گیری طبقه نمونه

 ادارات در استخدام» های گزینه داد نشان جینتا. شد استفاده پرسشنامهابزار  از قیتحق یهاداده یگردآور

 یبرا نظر مد ةنیگز پاسخگویان درصد 1/43 و درصد 1/64 دید از« فردی وکار کسب یاندازراه» و «یدولت

در  ینیو کارآفر یملزومات خوداشتغال یبندتیاولو جینتا. است شده یمعرف التیتحص انیپااشتغال بعد از 

از آموزش  یبرخوردار"، "دیتول یكیزیاز منابع و امكانات ف یبرخوردار"نشان داد که  انیدانشجو نیب

سطح  هرچند ؛اندداشته را تیاهم نیباالتر "مربوط نةیزمدر  یکار تجربةداشتن "و  "وکار کسب یتخصص

 شش که داد نشان یعامل لیتحل جینتا. است اندک انیپاسخگو نیب در حاضر حال در هانیاز ا یبرخوردار

ای و شغلی، نیازهای مالی و  حرفه  ای، پیشرفت ای، مطلوبیت شغلی و حرفه های فردی و حرفه انگیزه :عامل

بر گرایش به  مؤثرعوامل  انسیدرصد وار 22/21 رفاهی، توانمندی فردی و سودمندی اجتماعی
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 مقدمه
و با قصد و  شدهیزیر رفتار برنامه ندیفرانوعي  شدننیکارآفر

 (,Bird, 1998, 445; Krueger et al., 2000است  تین

 یبرا نانهیکارآفر های گرایش مطالعة علت نیهمبه  و  417)
 یيو خوداشتغالي مهم است. شناسا ينیکارآفر ندیفرافهم 

 ندیفرافهم  یبرا هاتالش در مرکز نانهیهای کارآفر  گرایش
 یبرا یا شالوده ها شیگرا گونه نیا رایز ؛دقرار دار ينیکارآفر

 (,Krueger and Carsrudنوپا هستند  یوکارها کسب جادیا

 در ينیکارآفر ندیفرا نکهیبه علت ا ،يطرف از. 321 ,1993)
و  نيیگرایش به کارآفر افتد،يم اتفاق زمان طول

 و است بلندمدت یندیفرا نخست در يگامخوداشتغالي 
نقش در طول  نیکه ا هرچند ؛ندک را ایفا مي یدیکل ينقش

 (,Crant است ریپذتغییر عوامل مختلف ریتأثزمان و تحت 

(1996, 47; Gartner, 1998, 17. 
 در تیموفق الزمةگرایش به خوداشتغالي  ،واقع در

آغاز  رایز ؛ستنوپا های کار و کسب شروع به مربوط یهاتیفعال
 فردبهمنحصر یهانگرش و هاتیفیک ازمندین تیفعالهدفمند 

نیاز به موفقیت، نیاز به  مانند یيهابا ویژگي نانیاست. کارآفر
گرایش به  ،یاستقالل، تمایل به ریسك و مخاطره، رهبر

 روحیة د،یجد یهاتیخالقیت و نوآوری و فعال
 اندشده فیتوص یریپذتیمسئول و ناپذیری تشکس

McClelland, 1961, 68-76)). 
ها در صورتي که با ترسیم اهداف  ویژگي نیا همگرایي

عمل  بهمشخص و با گرایش کارآفرینانه همراه باشد، 
 (,Lumpkin and Dess, 1996 شوديم منجر نانهیکارآفر

 ممکن هايژگیو نیا واجد انیدانشجو که است يهیبد.  151)
ای  به شیوه يخوداشتغال ای وکار کسب یاندازراه است

 خود شغلي انداز چشمخود را  طیو متناسب با شرا نانهیکارآفر
 های گرایش يبرخممکن است  انی. دانشجوبدانند ندهیدر آ

در  ها آن. باشند داشتهشغلي خود  ریشده در مس یزیربرنامه
 فرصتباید  ای آموزش و مهیاسازی شغلي و حرفه ندیفرا

 یبرا خویش یهاتیاولو یيشناسا با تا باشند داشته
 انداز چشمترسیم  یبرا يمنطق شیو گرا تیبه ن خوداشتغالي

 (,Krueger and Brazeal دست یابند  یزیربرنامه و شغلي

(1994, 93. 
 ياتیعمل ،یقو يچهارچوب خوداشتغالي به گرایش مطالعة

 سازد يم ایمه ينیکارآفر ندیفرادرک  شیافزا یرا برا قیو دق
 ،یمانند نوآور ينیکارآفر ندیفراو شناخت موجود از 

 شیرا افزا بودنشرویپ و یریپذسكیفرصت، ر صیتشخ

 ندیفرافهم  نیبنابرا ؛(Morris, 1998, 27) دهد يم
 یضرور يشغل یریگمیتصم یبرا ينیخوداشتغالي و کارآفر

برای  حیآگاهانه و صح یریگمیدر تصم انیبه دانشجو و است
 . کند يموکار خود کمك  شروع کسب

 شیو افزا یاقتصاد توسعةاز  يمنبع ينیبه کارآفر ازین
 دیبا آموزش ندیفرا در و استدرآمد و بهبود رفاه جامعه 

 نگرش و گرایش بهبود و دهي شکل به ای ویژه اهتمام
. شود مبذول يخوداشتغال و وکار کسب به نسبت انیدانشجو

جریان  درگرایش به خوداشتغالي  بارةدر قیتحق جینتا
. است دیمف انیدانشجو لیتحص مناسب برنامةانتخاب 

 و قیعالبه  يدهشکل در توانديم تحقیقاتي چنین های یافته
باشد و به اتخاذ تدابیر  مؤثردانشجویان  نانهیکارآفر یيتوانا

به  توجه  با سیو مشاوره شغلي و تدر دهي جهتمناسب برای 
 کند؛کمك  انیدانشجو نانهیکارآفر یهايستگیشا تیماه

سازی  فراهم یبرا  آمدهدستبهشناخت  ن،یعالوه بر ا
 یبرا انیاز دانشجو تیحما ضرورت نةیزمدر  اطالعات

و ارتقای خودشناسي  نانهیکارآفر یوکارها کسب یریگیپ
های کارآفرینانه سودمند واقع  گرایش و انگیزه بارةدر ها آن
 . شود يم

 مؤثرعوامل  انیب یدر راستا يمختلف یهانظریه ،تاکنون
 یفرد وکار کسبو  ينیکارآفر یهاتیفعال ،يبر خوداشتغال

 یانقش عمده ریز عوامل ،نیب نیمطرح شده است. در ا
 : دارند

 (;Borjas, 1986, 491 يانسان ةیسرما یهامشخصه

(Fairlie and Meyer, 1996, 774، یهايژگیو 
 (,McClelland, 1961 یفرد یهاصهیخص ای يشناخت روان

کار  یرویو نقصان بازار ن یيایتحرک و پو نبود ،45-65)
Light) (and Bonacich, 1988, 117-125، توسعة نبود 

به منابع و امکانات  يدسترس نبود ،ياجتماع یهاشبکه
 وکار کسب نةیزمدر  يارتباطات خانوادگ ژهیو به يخانوادگ

Yoon, 1991, 319; Boyd, 1991, 423; Butler and) 

(Herring, 1991, 86  یهاهیسرما به نداشتنيو دسترس 
 كی یاندازراه یبرا یدیو کل هیعامل اول که يو پول يمال

  . (Bates, 1992, 109-112) است وکار کسب
 نیازهایي شامل رانشي عواملبر  ،مختلف یها پژوهش در

 شغلي رضایت نبود بیکاری، خانواده، درآمد نبودنيکاف مانند

 که ،خانوادگي تعهدات علت به انعطاف قابل مشاغل انتخاب و

 (,Orhan and Don  ،شودمي کاروکسب به افراد ورود سبب

 . است شده دیتأک 240-242 ,2001)
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 و فردی و دروني جنبة شدهشناسایي عوامل از برخي
بین،  نیماهیت بیروني و محیطي دارند. در ا دیگر برخي

اول  گام شدننیکارآفر ندیفرادر  نانهیگرایش کارآفر
 ينقش و است وکار کسبو استقرار  جادیا ندیفرابه  يده شکل
به رفتار  يدهشکلدر  یدیکل يعامل عالوه  به ؛ددار ياساس
 . (Fishbein and Ajzen, 1975, 53-65) است

را  نانهیکارآفر اتین یهامدل يمختلف یها پژوهش هرچند
مرتبط با رفتار شروع  یهاندیفرا ينیبشیو پ انیب یبرا

 (,Davidson  اندو آغاز خوداشتغالي به کار گرفته وکار کسب

1995, 23-24; Krueger, 1993, 11; Shapero, 1982, 

(75-83; Barani et al., 2009 به  یکمتر یها پژوهش اما
 لیدال و هازهیانگ خوداشتغالي، به گرایش کنندةانیبعوامل 

 يتجرب لیو تحل وکار کسب یهانهیگز يابیارز و يخوداشتغال
های نیات کارآفرینانه  مدل عالوه  به ؛اندپرداخته ها آنهمزمان 

 انیگرایش به خوداشتغالي دانشجو انیب یممکن است برا
 ها،نگرش از فراتر اغلب رایز ؛باشند نداشته يمناسب یياکار

 ،ينیو کارآفر یرفتار رهبر عوامل به اعتقاد و باورها
 یریپذامکان يابیارز به نانهیکارآفر یو توانمند یخودکارآمد

  (Bass, 1997, 23).  پردازندينم فرصت كی
و آغاز  ينیکارآفر ندیفرافوق در  یهامؤلفه هرچند

 افراد که کردتوجه  دیاما با هستند یضرور وکار کسب
و  ينیکه بر رفتار کارآفر دارند یفردبهمنحصر یهاصهیخص

 وکار کسب شروع یهازهیو انگ لیو دال ها آن نانةیکارآفر ریغ
 (,Deakins and Freel, 1998.  ندرگذاریتأث ریپذمخاطره

 یهاالگو بر يمبتن یهالیتحل قیطر از عوامل نیا 148)
 . ندستین استخراج قابل نانهیکارآفر اتین

صاحب  یهاخانواده که است نیا انگریب هاپژوهش
 یاعضا یبرا نقش یالگو صورت بهخود  يشخص وکار کسب
فرد  میبر تصم یادیز ریتأث و کننديمخانوار عمل  ترجوان

بنا   (Scherer et al., 1991, 199).دارند شدننیکارآفر یبرا
در  ریدرگ افراد شتریب گرفته، صورت یهاپژوهشبه 

به  که دارند يو دوستان هاخانواده نانهیکارآفر یهاوکار کسب
 (Henderson, 61 مشغولندخود  يشخص یهاوکار کسب

به  ها آن  ممکن است بر گرایش هايژگیو نیا ,2002)
 نةیزمدر  يمتفاوت یهادگاهید. درگذاب ریخوداشتغالي تأث

 (Krueger and.داردوجود  نانهیکارآفر های گرایش

(carsrud, 1993 که  ندداد نشان ،ينیکارآفر ندیفرامنظر  از
 به باور ها،خواسته ينیع یها تیها وابسته به مطلوب گرایش

 لیو تما ينیکارآفر یهاتیفعال یاجرا امکان ،یخودکارآمد

دارای  انیاست. دانشجو نانهیکارآفر وکار کسببه شروع 
به  یشتریب لیتما يبه طور منطق وکار کسب تجربة
امر  نی. ادارند خود یبرا ياصل شغل جادیا و ينیکارآفر

. دگذارب ریتأث ها آنممکن است بر گرایش به خوداشتغالي 
ها  که گرایش کنديم انیب وکار کسبهای مرتبط با  دیدگاه

و تمایل به  میتصم برو  هستند رفتار ةکنندنییتع عامل
 ریپذمخاطره وکار کسبشروع  یبرا یضرور اتیعمل یاجرا
 (,Krueger, 1993, 18; Krueger et al., 2000 ندمؤثر

(421; Shapero, 1982, 87 . 
 یدر تبیین رفتار برا افراد های گرایش ،دگاهید نیاز ا 

 (,Ajzen, 1987 گیرد يمقرار  نظر مدنوپا  وکار کسبشروع 

(12; Krueger, 1993, 7 مانند  يدرون عوامل نیبنابرا ؛(
 (یفرد یتوانمند و امکانات منابع، به يدسترس از ادراک

بر رفتار منجر به  زین ها آنو  دندهيم رییها را تغ گرایش
 (,Krueger. دنگذاريم ریتأث نانهیکارآفر وکار کسبشروع 

و  یگردآور قیاز طر نانیکارآفر دگاه،ید نیاز ا 13 ,1993)
منطقه،  یهايژگیو ،يابیبازار طیپردازش اطالعات بازار و شرا

 طیمح یعالئم راهنما ریبه منابع و امکانات و سا يدسترس
 نانهیکارآفر فرصت توسعةخلق و  دربارة وکار کسب
 (Shapero, 1982, 79; Krueger et کننديم یریگ میتصم

(al., 2000, 423  . 
که اطالعات و  یافراد دهديم نشان هاپژوهش

 که معتقدند ایدارند  وکار کسب طیاز شرا يکاف یها يآگاه
 طیدر مح ينیکارآفر یکارکردها یبرا یضرور یهامهارت
در  یشتریب شیو گرا لیاست تما ممکن ندرا دار وکار کسب

داشته  نانهیکارآفر یهاوکار کسب یاجرا یریگیطراحي و پ
 (,.Boyd and Vozikis, 1994, 70; Chen et al باشند 

(1998, 302; Krueger and Brazeal, 1994,  98 . 
آموزش  ،يانسان ةیسرمابر  يمبتن یهاپژوهش دگاهید از
و  يدانش عموم ،يعموم یهامهارت یسازفراهم قیاز طر
 نیا. کند يم سادهرا  وکار کسب یایبه دن يدسترس يتخصص

 و کار یروین بازار يابیارز در افراد سازیتوانمند قیطر از امر
 يسازمانده و دهنديم تقاضا انیمشتر که یيکاالها انواع

از  .(Borjas, 1986, 496) است  ریپذامکان وکار کسب

 وکار کسبشروع  یبراالزم  يانباشت منابع مال یبرا ،يطرف
 ریتأخ به مجبور افراد نیبنابرا ؛است ازینزمان  گذشت
 الزم يمال منابع به يدسترس خود تا زمان نانهیکارآفر گرایش

 (,Borjas, 1986, 501; Butler and Herring  شونديم

(1991, 92 . 
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 (Evans and Leighton 1989, 117) ،نهیزمهمین  در
 سن با يخوداشتغال زانیمکه  افتندیدر پژوهشي نتیجةدر 
 نبود نیبنابرا ؛مانديم يو سپس ثابت باق ابدیيم شیافزا

 يکه فرصت يتا زمان ندهیآ یدانش و مهارت و اطالعات برا
 يبه منابع مال يو دسترس دیکسب تجربه حاصل آ یبرا

که افراد گرایش به  شوديم باعث ،شودپذیر  امکان
 ریتأخ به فوق طیشرابه  يابیدستخوداشتغالي را تا 

 اتیربتج ،نیبر ا عالوه.   (Raijman, 1996, 98)ندازندیب
 تیریمتناسب مد یهابه مهارت يابیدست یبرا یکار

 Shapero) 83 زین نهیزم نیاست. در هم یضرور وکار کسب

بر  يقبل یهانهیزم و هاتجربهکه  کنديم دیتأک (1982,
منجر  اتین بر خود نوبة به زیکه آن ن دنگذاريم رینگرش تأث
. برخي تحقیقات نیز نشان است گذارریتأث رفتار ایبه عمل 

 یداريمعن کنندةينیبشیپ افراد اولیةهای  اند که گرایش داده
 (Kim andهستند  وکار کسب یهانهیگز انتخاب یبرا

(Hunter, 1993, 350 . 
به  زین يمختلف یها پژوهش ،یفرد یهايژگیو بر عالوه

آغاز  ندیفرا دهندةشکل يگداخانو و ياجتماع های هنیزم
از  يشکل انگریب ي. روابط خانوادگاند پرداخته وکار کسب
 (,Boyd, 1991است  نانیکارآفر یبرا ياجتماع ةیسرما

(424; Yoon, 1991, 316 است که خانواده  نی. فرض بر ا
. در کنديم تیحما صورت دو به را افراد ينیکارآفر شبکة
 فراهم را گانیرا یکار یروینخانواده  یاعضا ،نخستگام 

شروع  اتیعمل یهانهیهز کاهش بهامر  نیکه ا آورنديم
-هیسرما قیطر از بعد، مرحلة. در شوديم منجر وکار کسب
 وکار کسبشروع  یبرا يکیزیف و يمال منابع مشترک یگذار

 ؛ردیگيم سرعت وکار کسبدر مراحل مختلف  شرفتیپ
 یایدر دن يخانوادگ كیداشتن روابط نزد نیهمچن
 یهاکمك و بازار اطالعات به یترآسان يدسترس وکار کسب

 Butler) دآور يمفراهم  واردانتازه یبرا يمال ریغ و يمال

(and Herring, 1991, 90 . 
Yoon  (1991)نتیجه رسیده است  نیبه ا قيیتحق در

)خانواده، دوستان و افراد  یشاوندیو خو يخانوادگ ةیسرماکه 
 ؛مهم هستند اریبس وکار کسب شروع ةیاول( در مراحل لیفام

 يمال ةیسرماکه مهارت و  ،کار شرفتیاما در مراحل پ
و  تیاهم ،است وکار کسبدر  تیموفق ياصل کنندة نییتع

منابع و  نیبنابرا ؛ددهيم دست از را خود ةیاول یيکارا
به  یکمتر يکه دسترس یافراد یبرا يامکانات خانوادگ

و  عوامل ،تینها در. ندتردارند مهم وکار کسبمنابع شروع 

به سمت  را ها آن رفتارافراد  اتیبر ن ریفوق با تأث یهامؤلفه
 طیخانوار در مح ی. وجود اعضاکنديم تیهدا ينیکارآفر
در قالب  و است يمال ریغ و يمال کمك منبع وکار کسب

بر  ياجتماع یریادگی نظریة اساس برنقش  یالگوها یفایا
 یایبه دن ها آنورود  يافراد و چگونگ وکار کسب یهاشیگرا

را  يفرصت نانیاست. تماس با کارآفر رگذاریتأث ينیکارآفر
 ينیکارآفر با مرتبط یهايژگیو و هامهارت يکسب برخ یبرا

 ی. داشتن اعضا(Landry et al., 1992, 597) کنديم فراهم
 یریادگی و آموزش ينوع فرصت وکار کسب یایخانواده در دن

 یدر مقابل کار دستمزد يخوداشتغال آزمون يابیارز یبرا را
 و یاقتصاد یها افتیره. کنديم فراهم واردانتازه یبرا

 ةیاول عامل وکار کسبشروع  یبرا يمال ةیسرمابه  يدسترس
تجمع  نیبنابرا ؛(Raijman, 1996, 72) است کنندهنییتع

 را يامکانات کاف نکهیخانوار به علت ا یدر اعضا يمال یيدارا
فراهم  ریپذمخاطره یهاوکار کسبدر  یگذارهیسرما یبرا
 .است يمهم عامل کنديم

 عوامل نانهیکارآفر گرایش نةیزمدر  قاتیتحق شتریب
به شروع  لیتما زانی)ادارک از م لیتما درجة لیقب از ياصل

که در آن احساسات قادر  یا)درجه یریپذامکان(، وکار کسب
 (,Davidsson  وکار کسببه انجام کار هستند( نگرش به 

(1991, 410; Krueger, 1993, 10; Shapero, 1982, 75 
 به گرایش، شناختيروان گاهدید از. اندکرده بررسيرا 

 در فرد شخصي و دروني های گیری جهت انگریب خوداشتغالي
 کارآفرینانه اقدام و رفتار از انتظار مورد اهداف تحقق راستای
 و پیوند نوعيکارآفریني  یندادر فر ،قتیحق در .هستند

های کارآفرینانه  ها و انگیزه قابلیت ،هابین گرایش همگرایي
عالوه بر عوامل  تحقیق این در رو، این از. دشويممشاهده 

بر گرایش به خوداشتغالي دانشجویان، اهداف و  مؤثر
  قرار گرفته است. نظر مدنیز  ها آنهای  انگیزه
ارتقای شناخت موجود  یبرا حاضر مطالعة ،مجموع در

به خوداشتغالي دانشجویان از طریق  گرایش زمینةدر 
 : است شده انجام هاپرسشپاسخگویي به 

 چه به دانشجویان بین در خوداشتغالي به گرایش .0
دانشجویان بعد از  موردنظر يشغل یهانهیگز و است صورت

  ؟داردچه اولویتي  و تسیچ التیتحص انیپا
  ند؟کدام خوداشتغالي به گرایش بر گذارریتأث عوامل. 2
از ملزومات  كیهر از یبرخوردار سطح و تیاهم زانیم. 3

تالش  ایبالقوه در شروع  نانیکه کارآفر ينیو کارآفر يخوداشتغال
 چگونه است؟  با آن مواجه هستند وکار کسب كیشروع  یبرا
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1. Coefficient of Variation 

 قیتحق روش
 بر و است يکم قاتیتحق جزء میدااپار نظرتحقیق از  نیا

 ،هدف منظراز  نیهمچن ؛استوار است شیمایراهبرد پ ةیپا
 قاتیاز نوع تحق هاداده یگردآور ةویکاربردی و از لحاظ ش

 آزمایشي غیر نوع از متغیرها کنترل دگاهیدمیداني و از 
دانشجویان  همة شاملآماری تحقیق حاضر  ةجامع. است

تعداد  بهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان 
 بربوده است.  0330-0331نفر در سال تحصیلي  0108
و به  دشنفر برآورد  032فرمول کوکران حجم نمونه  اساس
ای تصادفي با انتساب متناسب نسبت  طبقه گیری نمونه شیوة

ها و مقاطع مختلف تحصیلي  به انتخاب دانشجویان رشته
 :یهابخش شاملای  . ابزار این تحقیق پرسشنامهشدمبادرت 

 تیوضع ،يلیتحص اطالعات ،يخانوادگ و فردی هایویژگي
ملزومات  ،يشغل یهانهیگز با مرتبط یهاهیگو اشتغال،

 خوداشتغالي یهازهیانگ و لیدالو  ينیو کارآفر يخوداشتغال
. ستها ابزار تحقیق برای گردآوری داده مهپرسشنا نیا .بود

 آمار سطح دو در حاضر پژوهش هایداده تحلیلوتجزیه
(، میانگین معتبر، و تجمعي درصد درصد،)فراواني،  توصیفي

 یبرا( يو استنباطي )تحلیل عامل 0(CV) راتییتغ بیضر
 نیب در خوداشتغالي به گرایش کنندةانیب یهامؤلفه نییتع

 انجام شده است.  SPSS افزارنرم از استفاده با انیدانشجو
 

 قیتحق یهاافتهی
 انیپاسخگو یفیتوص یهایژگیو. 2

 انیپاسخگو یهایژگیو

و از نظر ترکیب  بود سال 88/20 پاسخگویان يسن متوسط
 در انیپاسخگو درصد 82/88. بودند زندرصد  8/78 جنسي
 مقطع در درصد 87/03 ،يکارشناس يلیتحص مقطع

 دکتری مقطع در نیز درصد 77/2 و ارشد يکارشناس
 انیدرصد پاسخگو 8/73خانواده  ی. اعضاکردنديم لیتحص

 ةرشت به عالقه زانیم نظر از. داشتند يخصوص وکار کسب
درصد در سطح  8/38درصد در سطح کم،  7/73تحصیلي، 
خود عالقه  ةبه رشت ادیدرصد در سطح ز 8/08متوسط و 

بیان  انیدرصد پاسخگو 3/37 ،راستا این در. اندداشته
 تخصص کسب به کنوني ليیتحص رشتةکه عالوه بر  اند کرده

 یاندازراه یبرا تا اندکرده اقدام زین یگرید مهارت ای
 درصد 2/70. کنند استفادهشخصي خود در آینده  وکار کسب

 وکار کسب یانداز هرا ادیز اریبس و ادیز حد در انیپاسخگو
 زین درصد 3/02 .داننديم ریپذخود امکان یشخصي را برا

 را خود موردنظر وکار کسب موجود امکانات با اند توانسته
   .کنند یانداز راه

  
  یشغل یهانهیگز یبندتیاولو. 1

بعد از  را انیدانشجو یبرا يشغل یهانهیگز تیاولو 0 جدول
به جدول مشاهده  توجه  با. دهديم نشان التیاتمام تحص

 يعنی دوم نةیگزمربوط به  تیاولو نیکه باالتر شود يم
درصد  0/17که  یطور به است؛ «ياستخدام در ادارات دولت»

برای شروع به  موردنظر حل  راهاین گزینه را  انیپاسخگو
اند. این امر  معرفي کرده تحصیالت انیپااشتغال خود بعد از 

 هایوکار کسببیانگر تمایل کم دانشجویان کشاورزی به شروع 
اندازی  از امکان راه ها آنارزیابي ضعیف  یاکارآفرینانه 

 ،از آن پس .است کشاورزی حوزةشخصي در  هایوکار کسب
 و «شیخو یبرا نیمع یوکار کسب یاندازراه» یهانهیگز
 به متعلق یهاوکار کسب)در  «يخصوص بخش در استخدام»
 انیدرصد پاسخگو 7/37درصد و  8/73 قرار دارد که (گرانید

 شروع» نةیگزبه دو  زین تیاولو نی. کمتراندکرده انتخابرا  آن
 ای خانواده یاعضا از يکی تیمالک با وکار کسب كی یکار برا

خود یا  يفعل وکار کسبدر شغل و  کار ادامة» و «شاوندانیخو
 انیپاسخگو درصد 8/08 و 3/01 فقط کهدارد  تعلق« خانواده

 .اندکردهانتخاب  را آن

 ( چندگانههای  )پاسخ انیدانشجو یشغل یهانهیگز یبندتیاولو .2 جدول

 درصد یفراوان یشغل یهانهیگز

 8/08 37 خود یا خانواده يفعل وکار کسبدر شغل و  کار ادامة
 0/17 023 يدولت ادارات در استخدام
 7/37 18 (گرانید به متعلق یهاوکار کسب)در  يدر بخش خصوص استخدام

 3/01 20 شاوندانیخو ایخانواده  یاز اعضا يکی به متعلقجدید  وکار کسب یبرا کار
 8/73 87 (یيو خودفرما ي)خوداشتغال شیخو یبرا نیمع یوکار کسب یاندازراه
 1/28 77 )تعاوني( جمعي دسته و گروهي یا شراکتي صورت به وکار کسب اندازی راه

 



 2931، زمستان 4، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      185

 

  یملزومات خوداشتغال یبندتیاولو. 9

از  را انیدانشجو نیدر ب يملزومات خوداشتغال تیاولو 2 جدول
 توجه  با. دهديم نشان یو سطح برخوردار تیاهم زانینظر م

از منابع و امکانات  یبرخوردار»که  شوديبه جدول مشاهده م
 ،«وکار کسب ياز آموزش تخصص یبرخوردار» ،«دیتول يکیزیف
 و روابط»و  «مربوط نةیزمدر  یکار اتیتجربداشتن »

 «مرتبط یها ناارگ با آشنایي و شغلي کاری، پیوندهای
 نیکمتر. اندداشته انیپاسخگو دگاهیرا از د تیاهم نیشتریب

 و «يشانسخوش» یهانهیگز به مربوط زین تیاهم
 نیا ادامةدر  سپس ؛است بوده «یفرد رفاه از یبرخوردار»

 از را خود یبرخوردار زانیمخواسته شد  انیقسمت از پاسخگو
نشان داد  جیمشخص کنند. نتا ياز ملزومات خوداشتغال كیهر

 يکاف تیحما» گزینةمربوط به  یسطح برخوردار نیشتریکه ب
 نیاز نظر آنان ا که يحال در ،است بوده «خانواده طرف از

قرار دارد. سطح  تیاهم زانیم هشتم رتبةعامل در 
 و شغلي کاری، پیوندهای و روابط»از عامل  یبرخوردار
آن  ادیز اریبس تیاهم خالف بر «مرتبط یها ناارگ با آشنایي

اندک بوده است و  اریبس انیپاسخگو نیدر ب ينیکارآفر یبرا
 به مربوط شتریب عامل نیا. است گرفته قرار آخر رتبةدر 
 فعلي شرایط در که است افراد کنترل از خارج يطیمح طیشرا

 و ينیکارآفر یبرا یباالتر تیاولو پاسخگویان دیدگاه از
 تیاز حما یبرخوردار وجود باکه  يدر حال ،دارد يخوداشتغال

و  ينیدر کارآفر ياندک اریبس تیعامل اهم نیا خانواده يکاف
از  انیپاسخگو یدارد. عالوه بر آن سطح برخوردار يخوداشتغال

 يعنی اندداشته را تیاهم بیشترین که یانهیدو گز
 ةیسرما»و  «دیتول يکیزیاز منابع و امکانات ف یبرخوردار»

 اندک بوده است.   زین« مناسب يمال

 
 انیدانشجواز دیدگاه  یملزومات خوداشتغال یبندتیاولو .1 جدول

یدر
 ف

 یخوداشتغال ملزومات
 برخورداري ميزان اهميت ميزان

 *نيانگيم
 بیضر

 راتييتغ
 *نيانگيم رتبه

 بیضر
 راتييتغ

 بهتر

 2 42/0 11/2 2 26/0 01/1 وکار کسب یاز آموزش تخصص یبرخوردار 1

 3 33/0 13/6 1 40/0 42/2 (وکار کسب ری)آموزش غ یعموم یهاآموزش از یبرخوردار 2

 4 40/0 16/2 10 41/0 16/6 یفرد رفاه از یبرخوردار 3

 2 20/0 21/4 11 22/0 03/4 یشانسخوش 4

 1 22/0 22/4 3 22/0 26/2 مربوط نةیزمدر  یکار اتیربتج 2

 1 26/0 12/4 2 21/0 14/2 مناسب یمال ةیسرما 6

 1 21/0 11/6 1 32/0 12/2 خانواده تیحمااز  یکاف یبرخوردار 2

 2 31/0 21/2 2 34/0 22/6 گرانید تیهدا و یرهبر یاجتماع یهامهارت 1

 10 20/0 14/3 1 22/0 12/1 دیتول یكیزیاز منابع و امكانات ف یبرخوردار 1

 6 42/0 31/2 6 33/0 22/2 های فردی و شخصیتی و ویژگی ها قابلیت 10

 11 22/0 22/3 4 21/0 36/1 مرتبط یها ناارگ با آشنایی و شغلی کاری، پیوندهای و روابط 11

 محاسبه شده است.  01از  نیانگیم :*

 
  یعامل لیتحل جینتا. 4

 نیبر گرایش به خوداشتغالي در ب مؤثرعوامل  یيشناسا یبرا
در ابعاد  کنندهانیب یهاریو کاهش تعداد متغ انیدانشجو

( به روش R)نوع  ياکتشاف يعامل لیتحل كیاز تکن دیجد
 در اساس نیا براستفاده شده است.  ياصل یهامؤلفه لیتحل
برای  موردنظر مجموعة بودنمناسب بررسي به اول گام

مقدار تحلیل عاملي پرداخته شده است. در این رابطه، 
KMO 873/1 سطح در که ،و مقدار بارتلت شده محاسبه 

 است شده محاسبه 73/3838 ،شده دار معني درصد 10/1
 است.  يعامل لیانجام تحل یبرا هاداده بودنمناسب انگریکه ب

 تحلیل نظر، مورد مجموعةاز اطمینان از مناسب بودن  پس
 0وریماکس چرخشاز  ،نهیزم این در. است شده انجامعاملي 

 رایز ؛بهره گرفته شده است متناسب عاملي ساختار ایجاد برای

                                                                                       
1. Varimax 
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برای تعیین  .دهد مي انجام واضح و شفافها را  جداسازی عامل
 شده عمل كی از شتریب ویژةمقادیر  اساس برها  تعداد عامل

 فرض باشده شش عامل استخراج یهاهیگو 3 جدول. است
 نشان عامل هر در را 7/1 از شیب يعامل یبارها یداريمعن

-به 72/7 ةویژبا مقدار  نخستعامل  اساس این بر. دهد يم

های  . عاملاست واریانس کل درصد 17/03 ةکنندانیبیي تنها
درصد  0/07و  27/03 ةکنندانیب ترتیبدوم و سوم نیز به

اند  سه عامل نخست توانسته ،طور کلي ه. بهستندواریانس کل 
 تحلیل مجموعةدرصد( از کل واریانس  88/73حدود نیمي )

و  18/3، 18/3 ترتیبدهند. سه عامل بعدی به حیرا توض شده
بر  مؤثر)عوامل  شدهتحلیل مجموعةدرصد کل واریانس  02/1

 عامل شش این کل، در. اندکرده انیبگرایش به خوداشتغالي( را 
 3 جدول .کنند انیب راکل  واریانس درصد 82/88 اند توانسته

 روش به چرخش از پس را عامل هر در داريمعن یرهایمتغ
تر عامل بزرگ با بار يمتغیرهای گرفتنقرار اساس بر و ماکسیوار
 صورتاساس  نیا بر هاعامل یگذار نام که دهديمنشان  7/1از 

 گرفته است. 

 
 بر گرایش به خوداشتغالی مؤثرعوامل  لیتحل جینتا. 9جدول

 رداقم
 ژهیو

 درصد
 سنایوار

 يدشنهايپ نام یلعام بار 

22/4 64/11 

 123/0 شخصی آرزوهای و آمال کردنبرآورده

 و فردی های انگیزه
 ای حرفه

 142/0 جدید کاروکسبو خالقیت برای شروع  انگیزه
 122/0 کاروکسب امور در چشمگیر موفقیت کسب و رقابت به تمایل

 161/0 ها آننیازهای بازار و جامعه و تأمین  شناسایی
 140/0 ها مهارت و ها تجربه سازی عملی

43/4 24/11 

 101/0 دولتی یها ناارگ در کار طوالنی ساعات وجود

 و شغلی مطلوبیت
 ای حرفه

 122/0 سرگرمی و تفریح برای بیشتر وقت
 120/0 دولتی یها ناارگ در مقررات و قوانین و شغلی محیط پیچیدگی

 133/0 ای حرفه و شغلی ثبات و امنیت ایجاد
 122/0 بودنخودمختار و گیری تصمیم قدرت

42/3 1/14 

 111/0 شغلی پیشرفت برای فرصت ایجاد
 و ای حرفه پیشرفت

 شغلی
 141/0 لیاقت و شایستگی اساس برسود بیشتر  کسب

 120/0 بازار در موجود اقتصادی های فرصت از برداری بهره
 110/0 ارزش با و جدید محصوالت تولید

23/2 62/1 
 143/0 خانواده یاعضا مالی نیازهای کردنبرآورده

 و مالی نیازهای
 رفاهی

 112/0 خانوادگی و شخصی رفاه تأمین
 634/0 یسالمند زمان در انداز پس تأمین و سود و درآمد کسب

01/2 06/1 

 114/0 کاروکسب شروع برای جدید های طرح و هادهیا

 فردی توانمندی
 136/0 مشخص یوکار کسب به مربوط تخصصی های مهارت از برخورداری

  وکار کسبهای عمومی  از مهارت برخورداری
 )مدیریت، بازاریابی و امور مالی(

216/0 

41/1 12/6 
 211/0 افراد ریسا و جامعه یبرا شدنواقع دیمف و سودمند

 261/0 اجتماعی محیط در بیشتر های  مسئولیت و تعهدات پذیرش اجتماعی سودمندی
 602/0 شخصی و یاجتماع شأناعتبار و  کسب

 
 عامل هر در داريمعن یهاهیگو ةبه جدول و مشاهد توجه  با

عوامل  نی. اشوديم یگذار نام شدهداريمعنشش عامل 
ای، مطلوبیت شغلي و  های فردی و حرفه انگیزه :بیترت به

ای و شغلي، نیازهای مالي و رفاهي،  حرفه  ای، پیشرفت حرفه

طور  هشدند. ب یگذار نامتوانمندی فردی و سودمندی اجتماعي 
گرایش به  ةکنند تبیینعامل  شش که يانسیمجموع وار ،کلي

درصد است که سهم  82/88 کرده انیب انیخوداشتغالي دانشجو
 ارائه شده است. 0از عوامل در شکل  كیهر یدرصد
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 بحث و جینتا
 خوداشتغالي به گرایش لیتحل و يبررس هدف با پژوهش نیا

را آشکار کرد.  یمتعدد جینتا و شد انجام انیدانشجو نیب در
بعد از  انیدانشجو نظر مد يشغل یهانهیگز یبندتیاولو

 ها آن نانهیگرایش کارآفر يعمل یيشناسا یبرا لیتحص انیپا
استخدام در ادارات دولتي و  های نهینشان داد که گز

و  ي)خوداشتغال شیخو یبرا نیمع یوکار کسب یانداز راه
 ي. برخاندداشته یباالتر یهاتیاولو( یيخودفرما
اند که قصد  کرده انیب زین رانیدر ا شدهانجام یها پژوهش
 (Banarani andاست  فیضع انیدانشجو نیدر ب نانهیکارآفر

(Zarafshani, 2009بندی ملزومات  اولویت همچنین ؛
خوداشتغالي و کارآفریني نشان داد که مواردی از قبیل 

 یبرخوردار» ،«دیتول يکیزیاز منابع و امکانات ف یبرخوردار»
 ةنیدر زم یکار تجربة» و «وکار کسب ياز آموزش تخصص

 داشته انیپاسخگو دگاهید از را تیاهم نیشتریب «مربوط
به کسب  انیدرصد دانشجو 3/37بر همین اساس  .است

 معین یوکار کسب یاندازراه یبرامهارت دیگری  ایتخصص 
  پژوهشهمراستا با  جهینت نی. ااندکرده اقدام زین خود برای

Krueger (427 ,1993) انیدانشجو شتریب لیاست که تما 
 یهاتیفعال توسعةرا به  وکار کسبدر  نیشیپ تجربة یدارا

نشان  هاپژوهش آن بر عالوه. است هکرد گزارش نانهیکارآفر
و اعتقاد به  وکار کسب طیاطالعات از مح شیکه با افزا داده

 ينانیکارآفر به شیگرا ازین مورد یهااز مهارت یبرخوردار
 (;Boyd and Vozikis, 1994, 74  شوديم شتریب زین

Chen et al., 1998, 311; Krueger and Brazeal, 1994, 

(426  . 

 يو تخصص ياز دانش عموم یبرخوردار ،يکل طور به
 (,Borjas کنديم سادهرا  وکار کسب يسازمانده يشغل

 نانهیبر قصد کارآفر ينیآموزش کارآفر ری. تأث 502 ,1986)
شده است  دییتأ زیداخل کشور ن یها پژوهشدر  انیدانشجو

(Mohseni, 2008; Arasti et al., 2011)جینتا نیهمچن ؛ 
 خانواده يکاف تیحمااز  انینشان داد که پاسخگو قیتحق

 هستند.  برخوردار
 محکم یوندهایپ و روابط ریتأث بر يمختلف یها پژوهش

 اندکرده دیتأکو خوداشتغالي  ينیکارآفر یبرا يخانوادگ

(Boyd, 1991, 74; Yoon, 1991, 328)  تیحما ریتأثو 
 اند نشان داده زیرا ن ينیبر قصد کارآفر شدهادراک يخانوادگ

.(Rahmanian et al., 2012)به اطالعات  يابیدستامر  نیا
 یبرا را يمال ریغ و يمال یهاکمك و کنديم سادهبازار را 

 . (Butler and Herring, 1991, 90) کنديفراهم م افراد
در  مؤلفه نیاندک ا تیاهم حاضر مطالعة جةینت هرچند

سطح  انیاما پاسخگو خوداشتغالي را نشان داد ندیفرا
باال گزارش کردند.  اریعامل را بس نیخود از ا یبرخوردار

های فردی  عامل نشان داد که شش عامل انگیزه لیتحل جینتا
ای و  حرفه  ای، پیشرفت ای، مطلوبیت شغلي و حرفه و حرفه

شغلي، نیازهای مالي و رفاهي، توانمندی فردی و سودمندی 
بر گرایش به  مؤثردرصد عوامل  82/88اجتماعي 

هر اندازه سطح  ،واقع در. کننديم انیبخوداشتغالي را 
به  ها آنتمایل  ،یابد بهبود افراد بین در شدهی ذکرها عامل

 عوامل بودنهمسو ،واقع به. یابد يمخوداشتغالي نیز افزایش 
 میتصم به مساعد پاسخ نانهیکارآفر یها تیفعال با شدهذکر
 به ها آنرا در پي دارد و  دیجد یوکار کسب یاندازراه در

اي و پيشرفت حرفه

 شغلي

گرايش کننده عوامل تبيين

 دانشجويان خوداشتغالي
 توانمندي فردي

 سودمندي اجتماعي

 نيازهاي مالي و رفاهي

مطلوبيت شغلي و 

 ايحرفه

 64/19 اي انگيزة فردي و حرفه

10/14 

24/19 

67/9 

06/9 

12/6 

  انیبه خوداشتغالی دانشجو گرایش کنندةنییتبسهم عوامل  یلیتحل مدل .2 شکل
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 لیتبددر فرد  نانهیبروز رفتار کارآفر یبرا روزایعامل ن
 . شوند يم

 مالي، نیاز و خانواده درآمد نبودنکافي مانند یموارد

 انعطاف قابل مشاغل انتخاب و شغلي رضایت نبود بیکاری،

(Orhan and Don, 2001, 244)   مختلف  یها پژوهشدر
شده  يخوداشتغالي معرف ةبرندشیمورد به عنوان عوامل پ

 جینتا در عوامل استخراج  داريمعن یرهایبه متغ توجه  با که
 یعالوه بر آن عوامل برخوردار د؛ندهيمرا گزارش  يمشابه

 ;Borjas, 1986, 503)) اجتماعي و يانسان ةیسرمااز 

(Fairlie and Meyer, 1996, 784)، از  تیرضا نبود
 ندهیآ یهاوکار کسبدر  شرفتیبه پ دیو ام يمشاغل قبل

(Light and Bonacich, 1988, 118)، يمال ازین داشتن 
 (,Yoon, 1991, 322; Boyd,1991  يخانوادگ و یفرد

(424; Butler and Herring, 1991, 89 یدیکل عوامل 
 . اندشده يافراد معرف ةنانیکارآفر یهاشیگرا دهندةشکل
 ندیفرادرک  یبرا یدیحاضر ابزار مف قیتحق یهاافتهی
بر آن را  مؤثرعوامل  یيو شناسا انیدانشجو یریگمیتصم

گرایش به  یيشناسا بالقوةارزش  انگریو ب کنديفراهم م
انتخاب  ان،یدانشجو ينیکارآفر ندیفرا لیخوداشتغالي در تحل

 ،ادامه در. است يدرس یزیربرنامه و سیتدر مناسب یهاروش
 .است شده ئهاارپیشنهادهایي  های تحقیق یافته اساس بر

 

 پیشنهادها
ملزومات خوداشتغالي و کارآفریني  بارةدر تحقیق هایافتهی

 ژهیو به ياجتماع یهاشبکه یدینقش کل دانشجویان
 نانهیکارآفر یهاشیگرا به يدهدر شکل يخانوادگ یوندهایپ

سازی  بنابراین حمایت از شبکه ؛دهديم نشان را انیدانشجو
در برخورداری  الزم زمینةامکانات و  کردنو فراهم

و  نهادها مشاورةدانشجویان از مشاوران متخصص، 
هدایت گرایش کارآفرینانه  درهای تخصصي تجاری  انجمن
 يدرس یهابرنامه ژهیو به هاموضوع اینبه  .است مؤثرافراد 

  .کرد توجه دیبا انیدانشجو یکارآموز
 تیاز حما انیپاسخگو شتریب یبرخوردار خالف بر

به آغاز  يدهشکل در وندهایپ گونه نیو نقش ا يخانوادگ
 به ،يمال ةیسرماکسب مهارت و  ژهیو به ،وکار کسب ندیفرا

 ندیفراآغاز  یعامل برا نیا انیپاسخگو شتریاعتقاد ب
 یسازوکارها لیتعد رو نیا از ؛دارد ياندک تیاهم وکار کسب

 تیو حما تیو تقو وکار کسب یاندازراه یبرا یادار
به  دیبا. است دیراستا مف نیدر ا يخانوادگ یهاوکار کسب

و اصالح قوانین زائد  اصولي های غیر و ضمانت ها وثیقه حذف
 .کرد توجه بیشتراداری 

 دو وکار کسب یالزم برا مهارتو  هیاول يمال ةیسرما
 نیتأم را هاآن خانواده که ندوکار کسبآغاز  یدیعنصر کل

 فیتضع را آن یادار یهاتیاما عوامل و محدود کنديم
داشتن روابط و  انیپاسخگو شتریعلت ب نیبه ا .کند يم

 يدولت مرتبط یها ناپیوندهای کاری، شغلي و آشنایي با ارگ
اخذ اعتبار  رانهیسختگ نی. قواناندکرده يابیارز تیاهم با را
 نیبنابرا ؛کننديراستا عمل م نیدر ا وکار کسبشروع  یبرا

 کردنفراهم  یبرا یادار يزائد بوروکراس نیکاهش قوان
اخذ  لیتسه قیاز طر وکار کسبشروع  یمناسب برا طیمح

 کردنياتیعملبه  آن یو اعتبارات الزم برا وکار کسبمجوز 
 . کند يمکمك  نانهیکارآفر اتین

ها و  و ترغیب انگیزه تشویقبه  يدرس یهابرنامه در دیبا
ای  فني و حرفه های مهارت یارتقااهداف مثبت دانشجویان، 

ها و  الزم برای بروز خالقیت های زمینه کردنفراهم  ،ها آن
شناسایي و  به دیبا باره نی. در اشودتوجه  بیشتر ها ایده ارائة

آموختگان کارآفرین به عنوان  معرفي دانشجویان یا دانش
الگوی نقش، دعوت از کارآفرینان موفق برای حضور در 

خویش با دانشجویان و  اتیربتج میتقس یبرادانشگاه 
های کارآفریني متشکل از  ها و شبکه دهي تیم شکل

. کردکارآفرینان بالفعل و غیره مبادرت  ،استاداندانشجویان، 
توانند متولي  ها مي مراکز رشد کارآفریني در سطح دانشگاه

چنین اقداماتي باشند و با تهیه و انتشار مطالب آموزشي و 
ی همایش، نمایشگاه دستاوردهای کارآفریني ترویجي، برگزار

و خوداشتغالي دانشجویان و دیگر اقدامات فرهنگي و 
های  دهي گرایش تحریك و برانگیزش و شکل بهترویجي 

 کارآفریني و خوداشتغالي دانشجویان همت گمارند.  

ابعاد و دستاوردها و پیامدهای مختلف اقدامات  تشریح
و نیز در جریان  شغلي مشاورةکارآفرینانه از طریق خدمات 

در سطح  کارآفریني زمینةهای آموزشي و ترویجي در  فعالیت
مختلف کارآفرینانه دانشجویان را شکل  های گرایشدانشگاه 

های  ها و گرایش تنوع انگیزه دیبا ،باره نی. در ادهد يم
کمك شود  ها آنکارآفرینانه دانشجویان به حساب آید و به 

های اشتغال و  بندی گزینه شناسایي، تحلیل و اولویت با
انداز شغلي مشخص، در طول  کارآفریني و ترسیم چشم

تحصیل و پس از آن به صورت هدفمند در راستای اهداف 
شود  گام بردارند. چنین رویکردی سبب مي موردنظر

تردید به  دانشجویان در طول تحصیل در دانشگاه که بي
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و  شغلي مشاورة آموزش، های ارزشمند منابع و فرصت
 آن ماننداجتماعي و  روابط شبکةتحصیلي، الگوهای نقش، 

 خویش ای حرفه و شغلي آیندةدسترسي دارند، همواره به 
. نکنند لوموک تحصیل از پس دوران به را کار نیا و بنگرند

ها و اهداف مشخص سبب  برخورداری از گرایش ،تردید بي
شود دانشجویان با جدیت بیشتری به امور تحصیلي خود  مي

بپردازند و در نتیجه یادگیری، کیفیت تحصیلي و آموزشي و 

ارتقا یابد. بدین  ها آنای  توانمندسازی فردی و رشد حرفه
 دورةبه سهم هر درس و  مدرسان همةمنظور، الزم است 

 کارآفرینانه شغلي انداز چشم پیشبرد و دهي شکل در آموزشي
آموزش را نه  ندیفرا ،دیگر انیب به و کنند توجه دانشجویان

 ةدهندجهتبه صورت خنثي، بلکه با رویکرد کارآفرینانه و 
 دهند.   ارائهمسیر شغلي و کاری دانشجویان 
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