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چکیده :بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،کارآفرینی را به منظور پیشبرد اهداف اقتصـادی کشـور تيـوی مـیکننـد .یکـی از
مکانی مهای توسعهی کارآفرینی ،آموزش مبتنی بر عمل است .چنین آموزشهایی در مراک آموزشی یافت میشود که تمرک بر اصول
آموزش کاربردی است .در کشور ایران ،مراک علمی کاربردی با این هدف پا به عرصهی وجود گذاشتند .لذا ،هدف اصلی مقالـه حارـر،
بررسی تأثیر حمایتهای کارآفرینانه مراک علمی کاربردی استان کرمانشاه بر رفتار کارآفرینانه دانشيویان علمیـ کاربردی کشاورزی
بود .بر اساس یافتهها ،مهمترین حمایتها از دیدگاه دانشيویان ،بازاریابی ،جلب مشتری و تأمین حمایت مالی مورد نیـاز فراگیـرن در
راهاندازی یک کسب و کار جدید و حفظ و گسترش آن بود .در حالی که ،موارد اخیر کمترین می ان توجه را در مراک علمی کاربردی به
خود اختصاص دادند .بین ورعیت موجود و مطلوب حمایتهای کارآفرینی مراک علمی کاربردی اختالف معنیداری بود .حمایـتهـای
کارآفرینانه از طریق نگرش ،هنيارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی بر نیت کارآفرینانه دانشيویان اثر مثبت و معنیداری داشت .بـر
اساس یافتهها ،معرفی ایدهای خالق به مراک رشد ،دعوت از کارآفرینان برتر بـه کـالس ،دعـوت از سـرمایهداران محلـی ،بازدیـد از
فعالیتهای موفق و آموزشهای پس از راهاندازی کسبوکار ،پیشنهاد شد.
کلید واژهها :کارآفرینی ،رفتار کارآفرینانه ،حمایت کارآفرینانه ،آموزش کارآفرینی.

مقدمه
امروزه چالش اشتغال يا موضوع کار و بیكاری نه تنهاا يكای از

بگذارند ،تأسیس شده اناد .بار اسااس بناد مااده  0آياینناماه

مهم ترين مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار میآيد ،بلكاه

تشااكیل شااورای عااالی آمااوزشهااای علماای ا کاااربردی،

با توجه به به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته ،میتاوان

فارغالتحصیالن اين نظام بايد کارايی الزم را برای اشتغال احراز

آن را مهمترين چالش اجتماعی چند دهه آينده نیز به حساا

نمايند ] . [8اين در حاالی اسات کاه داناشآموختگاان مراکاز

آورد ] .[5بر اساس آمار سال  ،5882نرخ بیكاری در باین 541

علماای ـ کاااربردی کشاااورزی نیااز بخشاای از آمااار بیكاااران

هزار دانش آموخته کشاورزی 08 ،درصد گزارش شده که ايان

دانش آموختگان دانشگاهی ايان رشاته را باه خاود اختصاا

رقم دو برابر نرخ بیكااری سااير تاودههاای بیكاار و همچناین

دادهاند و اشتغال آنها نیز رضايت بخش نباوده اسات .تجاار

باالترين نرخ بیكاری در بین کل داناش آموختگاان دانشاگاهی

کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن اسات کاه بهتارين گزيناه

است ] .[0طی سالهای اخیر ،مراکز جديدی از جمله دانشاگاه

برای آماده کردن دانشجويان نظام آموزش عالی به طور اعام و

علمی ا کااربردی يكای از ساازوکارهايی اسات کاه باا هاد

آموزشهای علمی کاربردی کشااورزی باه طاور اخاه جهات

کاربردی کردن دانش و پرورش فارغالتحصیالنی که به صاورت

اشتغال در بازارکار ،خود اشتغالی و آماوزش کاارآفرينی اسات

تخصصی بتوانند پا به عرصاه کاار و میادان عملای کشااورزی

] .[5نكته قابل توجاه در ايان راساتا آن اسات کاه علایرغام

نويسنده عهدهدار مكاتبات :شهرزاد بارانی

تأثیر حمايتهای کارآفرينانه نظام آموزش عالی علمی ا کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرينانه :رويكرد مدلسازی معادالت ساختاری

6

گنجاندن سه واحد کارآفرينی در برناماه درسای مراکاز علمای

آن ،فراهم میآورد ] .[59بدون شک بهارهگیاری از مادلهاای

کاربردی کشاورزی ،اين آموزش ها نتوانسته انگیزه الزم نسابت

مبتنی بر نیت به عنوان ابزار مناساب بارای توضای و تفسایر

به راهانداری کسب و کارهای کارآفرينانه را در دانش آموختگان

شكل گیری نیات کارآفرينانه و رفتار کارآفرينی ،ايان امكاان را

خود ايجاد کند و بخش عمده آموزشهای کارآفرينی به تعريف

فراهم میسازد که از آن ،به شكل يک چارچو مناسب بارای

يافته اسات .باه عباارت

اندازهگیری اثر برنامههای آموزش کارآفرينی در آموزش عالی و

ديگر ،اين آموزشها از ايجاد انگیزه کاارآفرينی در دانشاجويان

بهبود طراحی و برنامهريزیهای مرتبط با آن به عنوان روزنهای

نسبت به راهاندازی کسب وکارهای کارآفرينانه غافل مانادهاناد.

به سوی حل بحران بیكاری دانشآموختگان آموزش عالی ،بهره

در حالی که آموزشهای کاارآفرينی فراتار از آشانايی و ايجااد

گرفاات .از اياان رو ،هااد کل ای اي ان تحشی ا  ،بررساای تااأثیر

مهارتهای راهاندازی يک کسب و کار است و ايان آماوزشهاا

حمايت های کارآفرينانه مراکز علمی کاربردی استان کرمانشااه

بايااد بااه دنبااال آن باشااند کااه انگیازه الزم را بااه گونااهای در

بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان علمی ـ کاربردی کشااورزی ،باا

دانشجويان ايجاد کند کاه بدانناد پاس از فراغات از تحصایل،

بهرهگیری از مدل آژن ،بود.

مفاهیم و نظريه های مرتبط اختصا

شغل آمادهای منتظر آنها نیست و خود بايد نسبت باه ايجااد
کسب و کار اقدام نمايند .انگیزه يكی از مهمتارين مؤلفاههاای

ادبیات پژوهش

مؤثر بر رفتاار کاارآفرينی اسات کاه خاود تحات تاأثیر نیات

تئااوری رفتااار برنامااهرياازی شااده آژن ] ، [1عواماال فااردی و
اجتماعی را به منظور توضی و تفسیر رفتارهای مبتنی بر نیت
در بر میگیرد TPB .يک تئوری اجتماعی ا شناختی بوده کاه
در زمینههای بسیار گوناگونی به کار گرفته شده است و نسبت
به مدلهای ديگر ،نیت کارآفرينانه را با جزعیاات بیشاتر و باه
شكل منظم تری ارائه میدهد ] 04و  .[41از اين رو ،به عناوان
چارچو نظری بسایاری از ماالعاات نیات کارآفريناناه ماورد
استفاده قرار گرفته است ]04 ،8 ،1 ،6و .[41
بر اساس نظريه رفتار برنامهريازی شاده آژن ] ، [1نگارش
نسبت باه رفتاار ،هنجاارهاای ذهنای و بااور باه خودکارآمادی
پیشگوکنندههای نیت در راهاندازی فعالیتهاای کارآفريناناه باه
شمار میروند .متغیر نگرش نسبت به رفتار يک متغیار فاردی و
شخصی است کاه طای آن رفتاار از ديادگاه خاود فارد ارزياابی
می شود ] .[04کاربرد اين متغیر در تحشیشاات نیات کارآفريناناه
بدين صورت است که از ديادگاه خاود کاارآفرين تاا چاه انادازه
راهاندازی کساب وکاار جاذا باه نظار مایرساد ] 8و  .[04در
روانشناساای اجتماااعی و تئ اوریهااای شااناختی نیااز ،ادراکااات
متعددی از نشش برخی عشايد و نگرشهاا در پدياده خلا ياک
کسب وکار جديد ارائه شده است ] [9که مؤيد تأثیر نشش نگرش
بر نیت به شروع يک کسب و کار کارآفرينانه میباشاد ،چارا کاه
هر اندازه افراد نگرش مثبتی نسبت به فعالیاتهاای کارآفريناناه
داشته باشند بدون شک کارآفرينی را به عناوان اماری شادنی و
امكانپذير درک کرده ،لذا احتمال بیشتری وجود دارد که نیاات
کارآفرينانه پايدارتری به وجود آيد ] .[56پژوهشهاای متعاددی
در اين راستا صورت گرفته که وجود ايان رابااه را ماورد تأيیاد
قاارار ماایدهنااد ] 81 ،84 ،88 ،08 ،06 ،54و  . [86باار اساااس

کارآفرينانه است .نیت يا تمايل به کاارآفرينی عباارت اسات از
تصمیم نسبت به راهاندازی کسبوکار .از اين رو ،حماياتهاای
مراکز علمی کاربردی تنها محدود به ارائه حمايتهای آموزشی
سنتی (دانش عمومی و مهارتهای مورد نیااز راه انادازی ياک
کسب و کار) از کارآفرينی نیست .بلكه عوامل حمايتی ديگاری
نیااز باارای گااذار فراگیااران علماای کاااربردی از کااارجويی بااه
کارآفرينی الزم است که میتواند بر نیت کارآفرينانه آنان تاأثیر
چشمگیری داشته باشد .با در نظر گرفتن اين عوامل حماايتی،
مراکز آموزشی مایتوانناد از نشاش تادريس سانتی باه نشاش
تجاریسازی دانش حرکت کنند .لذا ،اين مراکز میتوانناد ساه
نوع حمايت را برای فراگیران خود فراهم آورند ،شامل :حمايت
آموزشی ،حمايت شناختی هدفمناد و حمايات غیار شاناختی
هدفمند ،که تأثیر آنها بر نیات فراگیاران باه ايجااد کساب و
کارهای کارآفرينانه تا حد زيادی بدون آزمون باقی مانده است.
بنابراين شناسايی عوامل مؤثر بر نیت کارآفريناناه دانشاجويان
مراکز علمی کاربردی کشاورزی که يكی از خالءهای تحشیشاتی
در اين زمینه به شمارمی رود ،گام مهمی در راستای اثربخشی
فعالیتهای کارآفرينی اين مراکز در جهت دستیابی باه هاد
اصلی و اولیه آنها در عرضه فاارغالتحصایالن خاود اشاتغال و
کارآفرين است .در اين میان ،به عشیده محششین ،تئوری رفتاار
برنامهريزی شده 5آژن ] [1يک چارچو معتبری را به منظاور
تحلیل و اندازهگیری چگاونگی تاأثیر فعالیاتهاای کاارآفرينی
مراکز آموزشی بر نگرشها ،نیات و رفتار کارآفريناناه فراگیاران
)1. Theory of Planned Behavior (TPB
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ماالب مذکور ،میتاوان فرضایه اول پاژوهش حاضار را اينگوناه
بیان نمود:

انجام دهند که درباره آنها احساس شايساتگی و اعتمااد باه

فررــیه :)H1( 1نگاارش نساابت بااه کااارآفرينی بااا نیاات

نفس دارند و از کارهاايی کاه نسابت باه آن هاا بای اعتمااد

کارآفرينانه راباه مثبت و معنیداری دارد.

تأثیر دارد .به عبارت ديگر افراد ساعی مایکنناد کارهاايی را

هسااتند ،اجتنااا ماایورزنااد .لااذا ،نتیجااه مساالم باااور بااه

متغیر دوم ،هنجارهای ذهنی است کاه مانعكس کنناده

خودکارآماادی بیشااتر در فاارد ،سااا اطمینااان باااالتر از

فشار اجتماعی است که شخه آن را برای انجاام دادن ياک

توانايیهای خود ،اعتماد به نفس و اراده قوی تر خواهد باود و
4

رفتار خا  ،احسااس مایکناد؛ يعنای شاخه در رفتاارش

هماناور که در مدل انگیزه در کارآفرينی شاان و همكااران

گروهی را به عنوان مرجع در نظر میگیرد و ساعی مایکناد

] [48اراي ه شده که خودکارآمادی يكای از عوامال انگیزشای

رفتار خود را با نیازهای آنان تنظیم کند ] . [80هنجاارهاای

کارآفرينان است ،بنابراين می توان انتظار داشت که فاردی باا

ذهنی در قالب فرهنگ جامعه جای می گیرد و فرهنگ حاکم

باور به خودکارآمدی بیشتر ،برای کارآفرين شدن و راه اندازی

بر جامعه نیز بر کارآفرينی تأثیر میگاذارد .در جاوامعی کاه

يک کسب و کار جديد ( رفتار کارآفرينانه) انگیزه بیشاتر و در

کارآفرينی مشروعیت اجتماعی دارد باه کاارآفرينی در نظاام

نتیجه قصد و نیت محكم تر و پايدارتری را شكل خواهاد داد.

آموزشی توجه بیشتری شده و به آن باه عناوان ياک مشولاه

نتايج تحشیشات ديگر نیز مؤيد اين مالب اسات ]،04 ،51 ،8

مالو در جامعه نگريسته و به طور مثال مشوق هاای ماالی

 46 ،86 ،81 ،84 ،88 ،08 ،01 ،06و . [41از اين رو ،فرضیه

بیشتری برای کسب و کاارهاای کارآفريناناه در نظار گرفتاه

سوم و چهارم تحشی را می توان اين چنین بیان نمود:

ماایشااود ] . [80از اياان رو ،هنجااارهااای جامعااه همسااو بااا
فعالیت های کارآفرينانه خواهد بود و کارآفرين خود را در يک

فرریه :)H3( 3باور به خودکارآمدی با نیات کارآفريناناه
راباه مثبت و معنیداری دارد.

فضای کارآفرينی مالو احساس کرده ،بنابراين ،قصد و نیت

برخی از محششاان معتشدناد کاه رابااهای باین آماوزش

قوی تری جهت آغاز يک فعالیت کا رآفرينانه خواهد داشت .در

کارآفرينی و نگرشهای کارآفرينانه ،نیت ياا رفتاار کارآفريناناه

تحشیشات بسیاری وجود اين رابااه ماورد تأکیاد واقاع شاده

وجود دارد ،اما با اين حال شواهد تجربی بسیار کمی در جهات

است] 84 ،88 ،08 ،54و  . [81بار ايان اسااس ،فرضایه دوم

حمايت از اين اظهارات نظری يافت شده است ] . [41به عنوان

تحشی شكل میگیرد:

مثال :ماالعه سويتاريس و همكاران ] [41با بهرهگیری از مدل

فرریه :)H2( 2هنجارهای ذهنای باا نیات کارآفريناناه

 TPBبه اين يافته منتج شد که برنامههای آموزش کاارآفرينی،
1

نگرشها و نیات کارآفرينانه را افزايش میدهد .نول ] [88نیاز

راباه مثبت و معنیداری دارد.
5

متغیر سوم (خودکارآمدی ) به عنوان يكای از پیشاگو

اثر آموزش کاارآفرينی را بار توساعه نیات کارآفريناناه و درک

کننده های ضروری در رفتار به شمار میرود .ايان مفهاوم باا

خودکارآمدی در دانش آموختگان رشاتههاای کاارآفرينی و دو

کنترل رفتار ادارک شده آن چنان تفااوتی نادارد .منظاور از

رشته ديگر که همگی از دورههای آموزش کارآفرينی برخوردار

اين دو مفهوم توانايی فرد برای انجام دادن يک فعالیت اسات

بودند ،بررسی نمود .يافتههای وی اين فرضیه را تأيید کرد کاه

و اين که تا چه اندازه يک فرد توانايی انجام دادن يک فعالیت

دانشآموختگان کارآفرينی ،کسب و کار بیشاتری را راهانادازی

کارآفرينانه را در خود احساس میکند ] .[08اعتشااد بار ايان

کرده و از نیت و خودکارآمدی بااالتری برخوردارناد .از طرفای
6

است که برای موفا شادن در شارايط کاامالچ پیچیاده و در

تحشی پیترمن و کندی ] [42نیز اثر دورههای آموزش کساب

مواجهه با شرايط چند بعدی ،باور به خودکارآمدی از اهمیت

و کار را بر نیت دانش آموزان دبیرستان تأيید نماود .تحشیشاات

فوق العاده ای برخاوردار اسات ]00و  .[44بار مبناای نظرياه

سااعیدی مهرآبااادی و مهتاادی ] [45نیااز بیااانگر آن بااود کااه

شناخت اجتماعی اشتغال 0لنت 8و همكااران ] ، [01بااور باه

دورههای آموزش کارآفرينی وزارت کار تاأثیر مثبتای بار باروز

خودکارآماادی باار مااوارد ی نظیاار انتخااا شااغل ،توسااعه

رفتارهای کارآفرينانه شرکت کنندگان داشته است .باه عباارت

فعالیتهای شغلی ،قابلیتهای حرفهای و عملكرد شغلی افراد

بهتر شرکت در دورههای مزبور سبب شده تا فراگیاران نسابت

1. Self effiasiy
2. Theory of Social Cognitive Career
3. Lent

4. Shane
5. Noel
6. Peterman & Kenedy
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نگرش نسبت به

H1

نیت

H4

کارآفرینی

H5

H2

علمی کاربردی از

هنجارهای ذهنی

کارآفرینانه

حمایتهای مرکز

H6

H3

کارآفرینی

باور به خودکارآمدی

شکل .1چارچوب مفهومی پژوهش

به تغییر وضعیت شغل و کساب و کاار خاود تحرياک شاده و
تالش کنند که خود را به ساوح باالتر برسانند .از آن جايی که
تحشیشات محدودی در اين زمینه انجام گرفته است ،نیاز مبارم
برای مفهومسازی بیشتر به منظور آزمون رابااه باین آماوزش
کارآفرينی و نگارشهاا و نیاات کارآفريناناه روشان مایشاود.
ماالعه فرانک و النچ ] [02نیاز منجار باه تأيیاد اثار آماوزش
کااارآفرينی و حمايااتهااای دانشااگاه از کااارآفرينی باار نیااات
کارآفرينانه دانشجويان شد .اين در حالی است که کادوراس 5و
همكاران ] [58تحشیشی را با هد بررسای رابااه آمااری باین
حمايتهای دانشكده از کارآفرينی و سا فعالیت کارآفريناناه
در اسپانیا به انجام رساندند .يافتههای آنان نشان داد که رابااه
آماری معناداری بین حمايت دانشاكده از کاارآفرينی و ساا
فعالیااتهااای کارآفرينانااه وجااود ناادارد .در حااالی کااه نیاات
کارآفرينانه با حمايت دانشكده از کارآفرينی ،رابااه معنااداری
به لحاظ آماری داشته است.
از اين رو ،فرضایه پانجم تحشیا باه شارح زيار ،شاكل
میگیرد:
فرریه :)H4( 4حمايتهای کارآفرينی مراکز علمای کااربردی
بر نگرش نسبت به کاارآفرينی تاأثیر مثبات و
معنیداری دارد.
فرریه :)H5( 5حمايتهای کارآفرينی مراکز علمی کاربردی بار
هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرریه :)H6( 6حمايتهای کارآفرينی مراکز علمای کااربردی
باار باااور بااه خودکارآماادی تااأثیر مثباات و
معنیداری دارد.
1. Coduras

در نهايت ،با توجاه باه پیشاینه تحشیا و نظرياه رفتاار
برنامهريزی شده آژن ،چارچو مفهاومی ذيال بارای پاژوهش
حاضر ارائه شد:
روش شناسی تحقیق
روش اين تحشی  ،کمای و باه لحااظ روشهاای دساتیابی باه
حشاي و داده پردازی ،از نوع تحشیشات توصایفی ا همبساتگی
است .جامعهی آماری اين پژوهش شامل دانشجويان سال آخار
(ورودی  )84گرايشهای مختلف مراکز علمی کاربردی اساتان
کرمانشاه بود که در کل حدود  081نفر را تشكیل دادند .حجم
نمونه با استفاده از جدول بارتلت 0و همكااران ] 512 [52نفار
تعیین شد .از روش نمونهگیاری تصاادفی طبشاهای (برحساب
شهرستان) بهره گرفته شد .ابزار اصالی تحشیا  ،پرسشانامهای
شامل  6قسمت :ويژگیهای فردی پاسخگويان ،نگارش نسابت
به کارآفرينی ( 6گويه) ،هنجارهای ذهنای ( 8گوياه) ،بااور باه
خودکارآمدی ( 6گويه) ،نیت کارآفرينانه ( 02گويه) (با تعاديل
از پرسشنامهی استاندارد موريانو و گرجیوسكی ] ) [80و میزان
وجود و اهمیت حمايتهای دانشكده از کارآفرين و کاارآفرينی
( 54گويه) بود .روايی ابزار به وسیله پانال متخصصاان تعیاین
شد .به منظور اعتبارسنجی آن ،تعیین میزان تابی و بارازش
دادههای پژوهش حاضر با مدل رفتار برنامه ريازی شاده آژن و
بررسی چارچو مفهومی تحشی  ،از روش مدلساازی معادلاه
ساختاری 8با کاربرد نرم افازار  AMOS58اساتفاده شاد .نتاايج
آماری تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول نشانگر پاياايی مناساب
2. Bartlett
3. Structural Equation Modeling

تأثیر حمايتهای کارآفرينانه نظام آموزش عالی علمی ا کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرينانه :رويكرد مدلسازی معادالت ساختاری

اباازار تحشی ا

9

بااود ( P2/21 ; RMSEA= 2/21ا <; value

تكنولوژی تولیدات زراعای 55/4 ،درصاد داناههاای روغنای و

 Chi4259/00ا = ) .)Square (2195از پرسشانامههاای تكمیال

مابشی در رشتههای تولیدات باغی ،گل و گیاهان زينتی ،تكثیار

شده توسط دانشجويان کشاورزی 554 ،فشره از آنهاا کامال و

و پرورش آبزيان ،سبزی و صیفی ،باغبانی ،آبخیزداری و زراعت

قابل استفاده باود (نارخ پاساخگويی  16درصاد) .در خصاو

مشغول به تحصیل بودند .مشااع تحصایلی اکثار دانشاجويان،

مدلسازی معادله ساختاری قابل ذکر است که ايان روش ياک

کاردانی ( 15/9درصد) و در مرکز علمای کااربردی شهرساتان

رهیافت آماری جامع و گسترده است که فرضیاتی در خصاو

ماهیدشت ( 16/8درصاد) حضاور داشاتند .محال تولاد 69/8

روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای نهفته را ماورد

درصد آنان شهر و مابشی در روستا بود ( 82/1درصد) .حرفاهی

آزمون قرار میدهد ] . [85اين روش ،محشا را باه پیچیادگی

پدر بیشتر پاسخگويان را مشااغل آزاد تشاكیل مایداد (86/8

تأثیرگذاری مجموعهای از متغیرها بر يكديگر به طور يک سويه

درصد) در حالی که مادران آنها بیكار بودند ( 82/1درصد).

و دوسويه ،مستشیم و غیر مستشیم و همچنین پیچیادگیهاای
موجود در اندازهگیری سازههای پنهان ،نزديک کرده و بنابراين

نیت کارآفرینانه دانشيویان علمی کاربردی

تحلیل کمی از پديدهای کیفای را باه لحااظ روش شاناختی،

جدول ،5نیت کارآفرينانه دانشجويان علمای کااربردی اساتان

دقی تر و به لحااظ کااربردی واقاع بیناناهتار مایساازد ]. [4

کرمانشاه را نشان میدهد .مؤلفاههاای تشاكیلدهناده مشولاه

معیارهااای باارازش کلاای ماادل شااامل :کااای اسااكوير (،5 )0
شاخه برازش هنجار شاده بنتلار ا بونات ( ،0 )NFIشااخه
باارازش افزايشاای ( ،8 )IFIشاااخه تااوکر ا لااويس (،4 )TLI

مذکور بر اساس میاانگین رتباهای (از بیشاترين باه کمتارين)
مرتب شدهاند.
بر اساس جدول ،5میانگین کلی  1/24از  1نشان دهنده

شاخه برازش تابیشی ( 1 )CFIو ريشه دوم میانگین مربعاات

آن اساات کااه اکثرياات دانشااجويان علماای کاااربردی اسااتان

خاای برآورد ( 6 )RMSEAهساتند .درصاورتی بارازش مادل

کرمانشاه از نیات کارآفريناناه متوساای برخاوردار باوده اناد

مورد بررسی ،رضايت بخش و قابال قباول اسات کاه مشادار

0

( 60/8درصد) که نیازمند توجه جدی اسات .ماااب جادول

کوچک و Sig> 2/21؛ مشادير شاخههاای  TLI ،IFI ،NFIو

فوق ،دانشجويان ماورد ماالعاه ،بیشاترين اتفااق نظار را در

 ،CFIبیشتر از  2/9و  RMSEAکمتر از  2/21باشد .قابل ذکار

خصو

اين مسئله داشته اند کاه حاضارند هار کااری را باه

است که کای اسكوير مدل تابعی از حجم نمونه است به نحوی

منظور کارآفرين شادن انجاام دهناد .از طرفای معتشدناد در

که هر چه حجم نمونه افزايش يابد آماره کای اسكوير متمايال

صورتی که فرصت و منابع برای آن هاا فاراهم شاود مامئنااچ

به نشان دادن يک سا احتمال معنادار است ،لذا تشريباچ اکثار

کسب و کار جديدی را راه اندازی خواهند کرد (میانگینهاای

مدلهای مناشی با داشتن حجم نمونه زياد ،درصورتی که تنها

نزديک به  6از  .)1اين اتفاق نظر در خصو

تمايل و تاالش

به شاخه برازش کای اسكوير اکتفاا شاود ،ماورد تأيیاد قارار

زياد به منظور راه اندازی يک کسب و کار خالق نیز به چشام

نمیگیرند .با اين توضی  ،ضرورت بارآورد سااير شااخههاای

میخورد .اين در حالی است که کمترين اتفاق نظر در ماورد

مذکور روشن میشود.

آگاهی از جزي یات فنی مربوط به راه اندازی يک کسب و کار و
تواناااايی در ايجااااد ،حفا ا و گساااترش آن باااوده اسااات
(میانگینهای تشريباچ  8از .)1

نتایج و بحث
بر اساس يافتهها 61/8 ،درصد از دانشاجويان ماورد ماالعاه را
پسران و  84/0درصد آنان را دختران تشكیل دادناد .رشاته ی
تحصیلی  01/4درصد از پاسخگويان گیاهپزشاكی 54 ،درصاد

می ان وجود و اهمیت حمایتهای کارآفرینی در مراک
علمی کاربردی استان کرمانشاه
جاادول 0و  ،8بااه ترتیااب میاازان وجااود و میاازان اهمیاات

 Squareا 1. Chi

حمايااتهااای کااارآفرينی در مراکااز علماای کاااربردی اسااتان

2. Normed fit index
3. Incremental fit index
 Lewis indexا 4. Tucker

کرمانشاه را نشان میدهند .مؤلفههای تشكیلدهنده مشولههای

5. Comparative fit index
6. Root mean square error of approximation

مذکور بر اساس میاانگین رتباهای (از بیشاترين باه کمتارين)
مرتب شدهاند.
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جدول .1نیت کارآفرینانه دانشيویان علمی کاربردی
متغیر/گویه

*

انحراف معیار

رتبه

میانگین

نیت کارآفرينانه
برای کارآفرين شدن هر کاری الزم باشد انجام میدهم
اگر فرصت و منابع در اختیار داشتم ،کسب و کار جديدی را شروع میکردم
من تمايل زيادی برای راهاندازی يک کسب و کار دارم
برای راهاندازی کسب و کار از هیچ کوششی دريغ نمیکنم
فكر میکنم که توانايی راهاندازی يک کسب و کار را دارم

ا
5
0
8
4
1

1/24
1/88
1/82
1/11
1/68
1/61

2/88
5/48
5/16
5/16
5/18
5/12

از اين که يک کارآفرين باشم احساس رضايت بیشتری میکنم

6

1/16

5/16

مصصم هستم در آينده کسب و کاری را ايجاد کنم

1

1/16

5/11

اگر به اندازه کافی برای راهاندازی کسب و کار تالش کنم ،شانس خیلی زيادی در موفشیت آن دارم

8

1/10

5/66

در مجموع ،حرفه کارآفرينی برای من جذا است

9

1/48

5/85

حاضر نیستم هیچ کاری را به غیر از کارآفرين شدن ،انجام دهم

52

1/58

0/21

میتوانم مراحل خل يک کسب و کار را تحت کنترل بگیرم

55

1/51

0/16

کارآفرين بودن يكی از هد های نهايی من است

50

4/14

5/89

مزايای کارآفرين بودن برای من بیش از معايب آن است

58

4/10

5/90

نسبت به راهاندازی کسب و کار خودم شک و ترديدی ندارم

54

4/61

5/85

همكالسیهايم تصمیم من را نسبت به راهاندازی يک کسب و کار تأيید میکنند

51

4/64

5/81

اگر کسب و کار جديدی را آغاز کنم مورد تأيید دوستانم قرار میگیرم

56

4/18

0/21

بستگان نزديک همواره برای راهاندازی کسب و کار مشوق من هستند

51

4/48

5/94

برای من ارائه يک ايده کاری مشكل است

58

4/40

5/88

شروع يک کسب و کار و حف آن برای من کار سادهای است

59

8/80

0/20

تمام جزيیات فنی را برای راهاندازی يک کسب و کار میدانم

02

8/18

5/80

* مقیاس :کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم=7

نا به ادراک دانشجويان علمی کاربردی مورد ماالعه ،بیشترين
اتفاق نظر در اين خصو بود که مراکز علمی کاربردی اساتان
کرمانشاه در ارائه دروس مربوط به کارآفرينی در سرفصلهاای
آموزشی ،انگیزه دهی به دانشجويان ،آگاه کردن آنان به منظور
راهاندازی يک کسب و کار جديد و معرفی آن باه عناوان ياک
انتخا شغلی ممكن در آينده تا حد متوسای عمل کاردهاناد
(میانگینهای تشريبااچ  8از  .)1هرچناد ،بیشانرين پاراکنش در
گزينه دوم به چشم میخورد که تا حدی مبین تفاوت ادراک و
ديدگاه های دانشجويان مورد ماالعه نسبت باه حمايات مرکاز

علمی کاربردی در خصاو انگیازه دهای باه دانشاجويان باه
منظور راهاندازی يک فعالیت کارآفرينانه است .از طرفی ،مااب
جدول فوق ،کمترين اتفاق نظر پاسخگويان در خصو توانايی
مرکز علمی کاربردی در بازاريابی و جلب مشتری ،تأمینحمايت
مالی مورد نیاز دانشجويان به منظور راهاندازی يک کسب و کار
جديد و حف و گسترش آن بود (میانگینهای تشريبااچ  0از .)1
به طور کلی ،بر اسااس میاانگین  0/54از  1مایتاوان چناین
نتیجااه گرفاات کااه مراکااز علماای کاااربردی اسااتان کرمانشاااه
حمايت های کارآفريناناه محادودی را بارای دانشاجويان خاود

تأثیر حمايتهای کارآفرينانه نظام آموزش عالی علمی ا کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرينانه :رويكرد مدلسازی معادالت ساختاری
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جدول  .2می ان وجود حمایتهای کارآفرینی در مراک علمی کاربردی
متغیر/گویه

*

رتبه

میانگین

وجود حمايتهای مرکز علمی کاربردی از کارآفرين و کارآفرينی

ا

0/54

2/61

ارايه دروس مربوط به کارآفرينی در سرفصلهای آموزشی

5

0/11

5/26

انگیزه دادن به دانشجويان برای راهاندازی يک کسب و کار جديد

0

0/61

5/81

8

0/46

5/24

برگزاری کنفرانسها و کارگاههای کارآفرينی در دانشگاه

4

0/89

5/20

ارايه دورههای کارآموزی مبتنی بر کارآفرينی

1

0/84

2/91

ارايه پروژههای مربوط به فعالیتهای کارآفرينانه برای دانشجويان

6

0/59

2/96

ارايه دانش مورد نیاز برای راهاندازی يک کسب و کار جديد

1

0/50

5/25

8

0/29

5/28

9

0/29

5/52

52

0/21

5/21

55

5/92

5/21

50

5/12

2/19

58

5/68

2/81

54

5/62

2/10

آگاهی دادن به دانشجويان در خصو

کارآفرينی و معرفی آن به عنوان يک انتخا شغلی

ممكن

ايجاد شرايط الزم برای دانشجويان به منظور ارائه ايدههای خود برای راهاندازی يک کسب و
کار جديد (مثال :مرکز رشد واحدهای فناوری)
ارايه دورههای غیر رسمی کارآفرينی برای دانشجويان (مثال :دورههای کارآفرينی خارج
دانشگاه)
دعوت از کارآفرينان موف و برگزاری نشستهای دانشجويان با آنها
برگزاری بازديدهای علمی دانشجويان از کسب و کارهای کارآفرينانه (مثال :بازديد از يک
گلخانه موف )
جلب مشتری يا خريدار برای دانشجويانی که کسب و کار جديدی را راهاندازی کردهاند
(بازاريابی)
فراهم کردن وسايل و امكانات مالی مورد نیاز دانشجويان برای راهاندازی يک کسب و کار
جديد
فراهم کردن منابع مالی به منظور حمايت از دانشجويانی که کسب و کار جديدی را راهاندازی
کردهاند

انحراف معیار

* مقیاس :خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=5

فراهم کردهاناد و از آن جاايی کاه میازان اهمیات ايان گوناه
حمايتها از ديدگاه دانشجويان در حد باااليی (میاانگین کلای
 4/52از  )1ارزيابی شد (جدول  ،)8لذا ،ايان موضاوع بايساتی
مورد توجه جدی مسئولین و برنامهريزان آموزش عاالی علمای
کاربردی قرار گیرد .از طرفی ،شايان توجه است که سه گزيناه
اخیر نیز به لحاظ میزان اهمیت ،رتبههاای اول تاا ساوم را باه
خود اختصا داده که اين امر نشان از فاصاله زيااد و شاكا
بین وضعیت موجود و مالو حماياتهاای ماالی و بازارياابی
مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه از دانشاجويان خاود باه
منظور تشوي به راهاندازی و حف و گسترش يک کسب و کار
جديد است .اين در حالی است که از ديدگاه دانشجويان علمی

کاربردی مورد ماالعه ،ارائه دورههای غیار رسامی کاارآفرينی،
برگزاری کنفرانسها و کارگااههاای کاارآفرينی و ارائاه دروس
مربوط به کاارآفرينی در سرفصالهاای آموزشای ،از اولويات و
اهمیاات کمتااری نساابت بااه ساااير مااوارد برخااوردار هسااتند
(میانگینهای تشريباچ  8از .)1
مقایسه ورعیت موجود و مطلـوب حمایـتهـای مرکـ
علمی کاربردی از کارآفرین و کارآفرینی
بااه منظااور بررساای تفاااوت بااین وضااعیت موجااود و مالااو
حمايتهای مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه از کاارآفرين
و کارآفرينی ،از آزمون  tبرای نمونههای وابساته اساتفاده شاد.
خالصه نتايج حاصل در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  .3می ان اهمیت حمایتهای کارآفرینی در مرک علمی کاربردی

متغیر/گویه

*

رتبه

میانگین

ا

4/52

2/11

5

4/01

2/82

0

4/04

2/86

8

4/04

2/81

انگیزه دادن به دانشجويان برای راهاندازی يک کسب و کار جديد

4

4/08

2/82

ارايه دانش مورد نیاز برای راهاندازی يک کسب و کار جديد

1

4/58

2/16

6

4/56

2/85

1

4/50

2/88

8

4/29

2/18

9

4/28

2/19

دعوت از کارآفرينان موف و برگزاری نشستهای دانشجويان با آنها

52

4/28

2/84

ارايه دورههای کارآموزی مبتنی بر کارآفرينی

55

4/22

2/16

50

8/96

2/98

برگزاری کنفرانسها و کارگاههای کارآفرينی در دانشگاه

58

8/94

2/82

ارايه دروس مربوط به کارآفرينی در سرفصلهای آموزشی

54

8/95

2/88

اهمیت حمايتهای مرکز علمی کاربردی از کارآفرين و کارآفرينی
جلب مشتری يا خريدار برای دانشجويانی که کسب و کار جديدی را راهاندازی کردهاند
(بازاريابی)
فراهم کردن وسايل و امكانات مالی مورد نیاز دانشجويان برای راهاندازی يک کسب و کار جديد
فراهم کردن منابع مالی به منظور حمايت از دانشجويانی که کسب و کار جديدی را
راهاندازی کردهاند

ايجاد شرايط الزم برای دانشجويان به منظور ارائه ايدههای خود برای راهاندازی يک کسب و
کار جديد (مثال :مرکز رشد واحدهای فناوری)
برگزاری بازديدهای علمی دانشجويان از کسب و کارهای کارآفرينانه (مثال :بازديد از يک
گلخانه موف )
ارايه پروژههای مربوط به فعالیتهای کارآفرينانه برای دانشجويان
آگاهی دادن به دانشجويان در خصو

کارآفرينی و معرفی آن به عنوان يک انتخا شغلی

ممكن

ارايه دورههای غیر رسمی کارآفرينی برای دانشجويان (مثال :دورههای کارآفرينی خارج
دانشگاه)

انحراف معیار

* مقیاس :خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=5
 .4جدول مقایسه ورعیت موجود و مطلوب حمایتهای مرک علمی کاربردی از کارآفرین و کارآفرینی

متغیر
مرکز ماهیدشت
مرکز سرپل ذها

ورعیت مطلوب

ورعیت موجود

m

sd

m

sd

t

معنی داری

11/18

9/54

82/28

1/14

 00/22ا

**2/222

11/85

9/61

80/81

55/89

 1/21ا

**2/222
p<2/25

**
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جدول  .5همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

متغیر

5

0

 5ا نیت کارآفرينانه
 0ا نگرش نسبت به کارآفرينی
 8ا هنجارهای ذهنی
 4ا باور به خودکارآمدی
 1ا میزان حمايت مرکز از کارآفرينی

ا
**2/64
**2/15
**2/65
**2/40

ا
**2/89
**2/68
**2/49

8

ا
**2/40
*2/08

4

ا
**2/16
p<2/21
p<2/25

همان گونه که انتظار مایرفات ،در هار دو مرکاز علمای
کاربردی واقع در شهرستان ماهیدشت و سارپل ذهاا اساتان
کرمانشاه ،بین وضعیت موجود و مالو حمايتهاای مرکاز از
کارآفرين و کارآفرينی ،اخاتال معنایداری باه لحااظ آمااری
وجود دارد.
بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل
پژوهش بر متغیر وابسته نیت کارآفرینانه
به منظور پای باردن باه رواباط علای میاان نیات کارآفريناناه
دانشجويان علمی کاربردی استان کرمانشااه باه عناوان متغیار
وابسته و نگرش نسبت به کارآفرينی ،هنجارهای ذهنی ،باور به
خودکارآمدی و میزان حمايت مرکاز از کاارآفرينی باه عناوان
متغیرهای مستشل از روش مدل ساازی معادلاه سااختاری 5باا
کاربرد نرم افزار  AMOS18بهره گرفته شد .مدل مورد بررسای،
يک مدل مسیر بوده و مدلهای مسیر يكی از انواع مادلهاايی
هستند که میتوان در تبیین و پیشبینی پديدههای مختلف از
آن ها بهره برد .در ابندا ،همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،در
جدول  1ارائه شده است.

متغیر وابسته

نیت

2
R = 2/14

نگرش
هنجار
خودکارآمدی

2
R = 2/85
2
R = 2/21
2
R = 2/81

نگرش
هنجار
خودکارآمدی
حمايت مرکز
حمايت مرکز

1. SEM

**

يافته های حاصل از همبستگی پیرسون نشان میدهد که باین
هر يک از متغیرهاای مساتشل نگارش نسابت باه کاارآفرينی،
هنجارهای ذهنی ،باور به خودکارآمدی و میزان حمايت مرکاز
از کارآفرينی ،با يكديگر راباه مثبت و معنایداری وجاود دارد.
عالوه بر آن ،مااب جادول فاوق باین هار ياک از متغیرهاای
مستشل مذکور با نیت کارآفرينانه دانشجويان علمای کااربردی
نیز ،راباه مثبت و معنیداری وجود دارد.
جدول  ،6اثرات مستشیم ،غیر مستشیم و کال متغیرهاای
پیش بین بر متغیرهای وابساته نیات کارآفريناناه دانشاجويان
علمی کاربردی را نشان میدهد .در جدول مذکور ،اثر مستشیم
معادل ضريب استاندارد شاده متغیرهاای رگرسایون چندگاناه
بوده و زمانی است که تغییر در متغیر  xمنجار باه تغییاری در
متغیر  yمیشود ( .)y xاثر غیار مساتشیم هار متغیار برابار باا
حاصل ضر ضرايب مسیر کلیه متغیرهای
همان گونه که انتظار میرفت ،در هر دو مرکز علمی کاربردی
واقع در شهرستان ماهیدشت و سرپل ذها اساتان کرمانشااه ،باین
وضعیت موجود و مالو حمايتهای مرکز از کارآفرين و کارآفرينی،
اختال معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد.

جدول  .6اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای پیش بین بر متغیرهای وابسته

متغیر پیش بین

*

اثر مستشیم

اثر غیر مستشیم

اثر کل

2/88
2/06
2/01
2/22

ا
ا
ا
2/40

2/88
2/06
2/01
2/40

2/16
2/06

2/22
2/22

2/16
2/06

2/19

2/22

2/19
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جدول  ،6اثرات مستشیم ،غیر مستشیم و کال متغیرهاای
پیش بین بر متغیرهای وابساته نیات کارآفريناناه دانشاجويان
علمی کاربردی را نشان میدهد .در جدول مذکور ،اثر مستشیم
معادل ضريب استاندارد شاده متغیرهاای رگرسایون چندگاناه
بوده و زمانی است که تغییر در متغیر  xمنجار باه تغییاری در
متغیر  yمیشود ( .)y xاثر غیار مساتشیم هار متغیار برابار باا
حاصل ضر ضرايب مسیر کلیه متغیرهای يک مسایر منتهای
به متغیر وابسته مذکور است .به عبارت بهتر ،زمانی اسات کاه
متغیر  yاز طري متغیر سومی مثل  zتحت تأثیر متغیر  xقرار
میگیرد ( .)zxyاثر کل نیز نشاندهنده مجموع اثرات مساتشیم
و غیر مستشیم هر متغیر میباشد .نمودارهای مسیر در شكل 0
نشان داده شده است .با توجه باه شااخههاای کلای بارازش
می توان گفات کاه مادل از بارازش مناسابی برخاوردار اسات
(; IFI= 5/22; TLI= 5/22; CFI= 5/22; RMSEA= 2/25
.)0 )0( =5/88; p= 2/89; NFI=2/99
مااااب جاادول  6و نمااودار مساایر (شااكل  ،)0از میااان
متغیرهااای مسااتشل پااژوهش ،نگاارش نساابت بااه کااارآفرينی
بیشترين اثر مستشیم و مثبت ( )2/88را بار نیات کارآفريناناه
دانشجويان علمی کاربردی استان کرمانشاه داشته است.

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل
پژوهش بر متغیر وابسته نیت کارآفرینانه
به منظور پای باردن باه رواباط علای میاان نیات کارآفريناناه
دانشجويان علمی کاربردی استان کرمانشااه باه عناوان متغیار
وابسته و نگرش نسبت به کارآفرينی ،هنجارهای ذهنی ،باور به
خودکارآمدی و میزان حمايت مرکاز از کاارآفرينی باه عناوان
متغیرهای مستشل از روش مدل ساازی معادلاه سااختاری 5باا
کاربرد نرم افزار  AMOS18بهره گرفته شد .مدل مورد بررسای،
يک مدل مسیر بوده و مدلهای مسیر يكی از انواع مادلهاايی
هستند که میتوان در تبیین و پیشبینی پديدههای مختلف از
آن ها بهره برد .در ابندا ،همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،در
جدول  1ارائه شده است.
يافته های حاصل از همبستگی پیرسون نشان می دهاد
که بین هر ياک از متغیرهاای مساتشل نگارش نسابت باه
کارآفرينی ،هنجارهای ذهنی ،باور به خودکارآمدی و میزان
حماي ات مرکااز از کااارآفرينی ،بااا يكااديگر راباااه مثباات و
معنی داری وجود دارد .عالوه بر آن ،مااب جدول فوق بین
هر يک از متغیرهای مساتشل ماذکور باا نیات کارآفريناناه
دانشجويان علمی کاربردی نیز ،راباه مثبات و معنای داری
وجود دارد.

خطا

0/23
نگرش

**0/26

***0/23

***0/62
خطا

نیت
خطا

کارآفرینانه

0/65

***0/62

**0/66

**0/65

0/05

حمایت مرکز

**

0/62

از کارآفرینی

هنجارهای ذهنی

**0/25

0/26

***0/65

خودکارآمدی

خطا

**<p

***

شکل  .2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش بر

متغیر وابسته نیت کارآفرینانه بحث و نتیيهگیری

0/003 p<0/03
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سپس متغیرهای هنجارهای ذهنی ( )2/06و باور به خودکارآمدی ( )2/01از اثرات مستشیم و مثبتی بر متغیر نیت کارآفرينانه
دانشجويان مذکور برخوردار بودند .اين در حالی است که حمايت مرکز از کارآفرينی هیچگونه اثر مستشیم و معنیداری را بر متغیار
وابسته نیت کارآفرينانه دانشجويان نداشته است .با وجود اين ،مااب شكل  ،0حمايت مرکز از کارآفرينی باه طاور غیار مساتشیم از
طري نگرش نسبت به کارآفرينی ( ،)2/81باور به خودکارآمدی ( )2/54و هنجارهای دهنی ( )2/21بر نیت کارآفريناناه دانشاجويان
تأثیر مثبت خواهد گذاشت ( .)2/40بر اساس يافتهها ،در کل 14 ،درصد تغییرات مرباوط باه نیات کارآفريناناه دانشاجويان علمای
کاربردی توسط متغیرهای مستشل مذکور تبیین شده است .عالوه بر اين ،مااب نتايج جدول  ،6متغیر حمايت مرکاز از کاارآفرينی،
بیشترين اثر مستشیم و مثبت ( )2/19را بر متغیر باور به خودکارآمدی دانشجويان علمی کاربردی داشته و  81درصد تغییرات متغیر
مذکور توسط حمايت مرکز از کارآفرينی تببین شده است .عالوه بر آن ،متغیر حمايات مرکاز از کاارآفرينی ،بار نگارش نسابت باه
کارآفرينی ( )2/16و هنجارهای ذهنی ( )2/06دانشجويان علمی کاربردی نیز اثرات مستشیم و مثبتی داشاته و  85درصاد تغییارات
نگرش نسبت به کارآفرينی و  1درصد تغییرات هنجارهای ذهنی آنان را تبیین و توضی کرده است .بر اساس يافتههاا ،دانشاجويان
مورد ماالعه ،بیشترين اتفاق نظر را در خصو اين مسئله داشتهاند که حاضرند تمامی تالش خود را به منظور کارآفرين شادن باه
کار گیرند .از طرفی معتشدند در صورتی که فرصت و منابع برای آنها فراهم شود مامئناچ کسب و کار جديدی را راهاندازی خواهند
کرد (میانگینهای نزديک به  6از  .)1اين اتفاق نظر در خصو تمايل و تالش زياد به منظور راهاندازی يک کسب و کار خاالق نیاز
به چشم میخورد .اين در حالی است که کمترين اتفاق نظر در مورد آگاهی از جزيیات فنی مربوط به راهاندازی يک کساب و کاار و
توانايی در ايجاد ،حف و گسترش آن بوده است (میانگینهای تشريباچ  8از  .)1موارد فوق نشان از اين امر دارد که دانشجويان علمای
کاربردی در مرحله آگاهی و عالقه به فعالیتهای کارآفرينانه پیشرفت بهتری داشته و از اين منظار ،آماوزشهاای علمای کااربردی
منجر شده که دانشجويان کارآفرينی را به عنوان يک گزينه شغلی تا حدی بپذيرند .اما آن چه در اين زمینه اهمیات مایياباد ايان
است که دانشجويان به لحاظ دانش فنی و مهارتهای مورد نیاز راهاندازی يک کسب و کار با کمبود بیشتری مواجهاه هساتند .ايان
مسئله نشان از آن دارد که دانشجويان در فرايند بهرهگیری از فرصت که از مرحله شكلگیری يک ايده کسب و کاری جديد شاروع
شده و تا راهاندازی يک کسب و کار و سپس حف و گسترش آن ادامه میيابد ،با مشكل اساسی روبرو هستند که ايان امار بايساتی
در برنامههای آموزش کارآفرينی مراکز علمی کاربردی مورد توجه جدیتری قرار گیرد .در ماالعه ونساار [48] 59نیاز عادم مهاارت
دانشجويان برای ايجاد ايدههای کسب و کاری جديد گزارش شده است .در ايان باین ،محششاان ماذکور توساعه داناش کاارآفرينی،
آموزش خل ايدههای جديد و فرصت شناسی و دانش عملی در مورد فرايند راهاندازی کسب و کار پیشنهاد شد.
در نهايت ،میانگین کلی  1/24از  1نشاندهنده آن است که اکثريات دانشاجويان علمای کااربردی اساتان کرمانشااه از نیات
کارآفرينانه متوسای برخوردار بودهاند ( 60/8درصد) که میتواند حاکی از خالء در برنامهها و حمايتهای کارآفرينانه مراکاز علمای
کاربردی تا سا مالو باشد .اين يافته برخال نتايج دی جورج و فاايول ] [54و مورياانو و همكااران ] [86 ،88مبنای بار نیات
کارآفرينانه باال بوده است .از طرفی ،در برخی از تحشیشات ديگر ] 84 ،88و [81نمره میانگین نیت کارآفرينانه در بین دانشجويان در
حد پايینی برآورد شد و چنین استنباط شد که آنها تمايل به خدمت در يک سازمان دولتی يا شرکت خصوصی را داشتهاند تا ياک
فعالیت کارآفرينانه.
بنا به ادراک دانشجويان علمی کاربردی مورد ماالعه ،بیشترين اتفاق نظر در اين خصو بود که مراکز علمی کاربردی اساتان
کرمانشاه در ارائه دروس مربوط به کارآفرينی در سرفصلهای آموزشی ،انگیزه دهای باه دانشاجويان ،آگااه کاردن آناان باه منظاور
راهاندازی يک کسب و کار جديد و معرفی آن به عناوان ياک انتخاا شاغلی ممكان در آيناده تاا حاد متوساای عمال کاردهاناد
(میانگینهای تشريباچ  8از  .)1هرچند ،بیشنرين پراکنش در گزيناه دوم باه چشام مایخاورد کاه تاا حادی مباین تفااوت ادراک و
ديدگاههای دانشجويان مورد ماالعه نسبت به حمايت مرکز علمی کااربردی در خصاو انگیازه دهای باه دانشاجويان باه منظاور

1. Venesaar
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راهاندازی يک فعالیت کارآفرينانه است .لذا ،بر اساس الگوی بارون [55] 02و کارتون 05و همكارن] [50از فرايند کارآفرينی مایتاوان
چنین استدالل کرد که مراکز علمی کاربردی کرمانشاه در مرحله قبل از راهانادازی کساب و کاار جدياد تاا حادودی خاو عمال
کردهاند .هر چند خالء تا حد مالو همچنان به چشم میخورد .از طرفی ،کمترين اتفاق نظر پاسخگويان در خصو توانايی مرکاز
علمی کاربردی در بازاريابی و جلب مشتری ،تأمینحمايت مالی مورد نیاز دانشجويان به منظور راهاندازی يک کساب و کاار جدياد و
حف و گسترش آن بود (میانگینهای تشريباچ  0از  .)1اين مورد به ضعف مراکز علمی کااربردی در دو مرحلاه راهانادازی (شاروع) و
پس از راهاندازی کسب و کار (توسعه) اشااره دارد .در تحشیشاات ديگار از جملاه فوگلیساتار 00و همكااران ] [05نیاز میازان وجاود
حمايتهای مالی دانشگاه از راهاندازی کسب و کارها در حد کمی برآورد شد .از طرفی در اين تحشیشاات مشاخه شاد کاه میازان
استفاده از اين خدمات حمايتی در سا دانشگاه توسط دانشجويان نیاز در حاد کمای باوده ] [40 ،05کاه از داليال آن باه عادم
برخورداری دانشجويان از نیت کارآفرينانه باال به منظور جستجوی اطالعات و عدم ارتباط رضايت بخش دانشگاه با دانشجويان خاود
اشاره شد .اين درحالی بود که سمینارها و سخنرانیها بیشترين توجه را در دانشگاهها باه خاود اختصاا داده بودناد ] . [05الچ و
فرانک [09] 08با مشايسهای بین دو دانشگاه در آلمان و آمريكا دريافتند که دانشگاه  MITدر ارتشااء و تشويات کارآفريناان آيناده در
مرحله قبل از راهاندازی کسب و کار ،فعالتر عمل کرده است .کرايجنبريک 04و همكاران ] [08نیز به اين نتیجه دست يافتند کاه 1
دانشكده در استرالیا و اروپا ،حمايتهای آموزشی را در سا پايینی فراهم کردهاند که با نتاايج تحشیا حاضار هام خاوانی داشاته
است .در اين بین ،مايس و هرينگتون [82] 01نشان دادند که فشدان حمايت مالی دومین عامل اصلی برای کاهش نرخ فعالیاتهاای
مربوط به راهاندازی کسب و کارها در آفريشای جنوبی بوده است .از اين رو ،با آن که اندک دانشگاهايی هستند که بتوانند يک چنین
خدمات حمايتی گستردهای را برای دانشجويان خود فراهم آورند اما باا ايان وجاود ،از ارزش و اهمیات ياک چناین حماياتهاايی
خصوصاچ در کشورهای در حال توسعه نبايد چشم پوشی کرد ] . [40به طور کلی ،بر اساس میانگین  0/54از  1میتوان چنین نتیجه
گرفت که مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه حمايتهای کارآفرينانه محدودی را برای دانشجويان خود فاراهم کاردهاناد و از آن
جايی که میزان اهمیت اين گونه حمايتها از ديدگاه دانشجويان در حد بااليی (میاانگین کلای  4/52از  )1ارزياابی شاد ،لاذا ،ايان
موضوع بايستی مورد توجه جدی مسئولین و برنامه ريزان آموزش عالی علمی کاربردی قرار گیرد .از طرفی ،شايان توجه است کاه
سه گزينه اخیر نیز به لحاظ میزان اهمیت ،رتبههای اول تا سوم را به خود اختصا داده کاه ايان امار نشاان از فاصاله زيااد و
شكا بین وضعیت موجود و مالو حمايت های مالی و بازاريابی مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه از دانشجويان خاود باه
منظور تشوي به راه اندازی و حف و گسترش يک کسب و کار جديد است .اين در حالی است که از ديادگاه دانشاجويان علمای
کاربردی مورد ماالعه ،ارائه دورههای غیر رسمی کارآفرينی ،برگزاری کنفرانسها و کارگاههای کارآفرينی و ارائاه دروس مرباوط
به کارآفرينی در سرفصلهای آموزشی ،از اولويت و اهمیت کمتری نسبت به ساير موارد برخوردار هستند (میانگینهای تشريباچ 8
از  )1که شايد اين امر ،به دلیل گسترش روزافزون موضوع کارآفرينی در سا جامعه ،دانشگاه و در مباحث اقتصادی روز کشاور
بوده که منجر به فراهم شدن آگاهی و آشنايی بیشتر دانشجويان با اين مبحث جديد و مزايای آن گشته اسات .از ايان رو ،گاذر
دانشجويان از مرحله آشنايی با کارآفرينی منتج به اين امر شده که انجام يک رفتار کارآفرينانه و حفا و گساترش آن و ياا باه
عبا رت بهتر حمايت از بالفعل کردن موضوع کارآفرينی و فراتر رفتن از گفتن و شنیدن به سمت عمال کاردن ،اهمیات و توجاه
بیشتری را طلب کند .در تحشیشات ديگر نیز سمینارها و ساخنرانیهاای مارتبط باا کاارآفرينی دارای کمتارين اهمیات از دياد
2. Baron
3. Carton
1. Fueglistaller
2. Luthje & Franke
3. Kraaijenbrink
4. Maas & Herrington

تأثیر حمايتهای کارآفرينانه نظام آموزش عالی علمی ا کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرينانه :رويكرد مدلسازی معادالت ساختاری

17

دانشجويان ] ، [40 ،05حمايت مالی از راهاندازی کسب و کارها ،سمینارهای پروژه طرح کسب و کار و بازیها و شبیهسازیها به
عنوان مهمترين عوامل حمايتی شناسايی شدند ]. [40
در هر دو مرکز علمی کاربردی واقع در شهرستان ماهیدشت و سرپل ذها استان کرمانشاه ،باین وضاعیت موجاود و مالاو
حمايتهای دانشكده از کارآفرين و کارآفرينی ،اختال معنیداری به لحاظ آماری وجود دارد .به عبارت ديگر ،فاصله باین وضاعیت
موجود و مالو حمايتهای مراکز علمی کاربردی از دانشجويان خود به منظور کارآفرين شدن آنان ،در حال حاضر زياد و معنیدار
است .وجود اين شكا  ،گويای کم توانی مرکز علمی کاربردی در جهت ايجاد يک فضای کارآفرينانه مالو و پیادهساازی فرهناگ
کارآفرينی به منظور حمايت از دانشجويان در جهت خل  ،حف يا گسترش کسب و کارهای بديع خواهد بود.
از میان متغیرهای مستشل پژوهش ،نگرش نسبت به کارآفرينی بیشترين اثر مستشیم و مثبات ( )2/88را بار نیات کارآفريناناه
دانشجويان علمی کاربردی استان کرمانشاه داشته است .در توضی يافته اخیر بايد اذعان داشت که افرادی که رفتاار کارآفريناناه را
مالو دريافت میکنند و نگرش مثبتی به سمت آن دارند افرادی هستند که توانايی دريافت و ادراک فرصتها را خواهند داشات و
افرادی که توانايی تشخیه فرصتها را داشته باشند در جايی که ديگران قادر باه ايان کاار نیساتند ،بادون شاک از قابلیاتهاای
شناسايی فرصتهای خودشان آگاه بوده و بنابراين آن را به همان صورت مالو دريافت خواهند نمود .هنگامی که آنها کارآفرينی
را به عنوان امری شدنی و امكانپذير درک کنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که نیات کارآفرينانه پايدارتری به وجود آيد ] . [56در
روانشناسی اجتماعی و تئوریهای شناختی نیز ،ادراکات متعددی از نشش برخی عشايد و نگرشها در پدياده خلا ياک کاار جدياد
ارائه شده است ] [9که مؤيد تأثیر نشش نگرش بر نیت به شروع يک کسب و کار کارآفرينانه میباشد .اين يافته ،نتايج پاژوهشهاای
لینان و همكارن]  ، [08ديجورج و فايول ] ، [54لینان ] ، [01موريانو و همكاران ] [84و موريانو و همكاران ] [86 ،88را مورد تأيیاد
قرار میدهد.
پس از نگرش ،متغیرهای هنجارهای ذهنی ( )2/06و باور به خودکارآمدی ( )2/01از اثرات مستشیم و مثبتای بار متغیار نیات
کارآفرينانه دانشجويان مذکور برخوردار بودند .در خصو تفسیر اين نتیجه ،قابل ذکر است که هر اندازه هنجارهاای ذهنای يعنای
مجموعه باورها و ارزشهای شخصی فرد که متأثر از هنجارهای جامعه است مااب و همسو با فعالیاتهاای کاارآفرينی باشاد ،فارد
قصد و نیت بیشتری برای شروع يک کسب و کار کارآفرينانه خواهاد داشات .چارا کاه هنجارهاای جامعاه بار درک افاراد از نیاات
کارآفرينانه خود تأثیر بسزايی دارند ] . [56هنجارهای جامعه در قالب فرهنگ جامعه جای میگیرد .فرهنگ حاکم بر جامعه نیاز بار
کارآفرينی تأثیر میگذارد .در صورتی که ،هنجارهای جامعه همسو با فعالیتهای کارآفرينانه باشد ،محیط شامل فرهناگ اجتمااعی
حامی کارآفرينی شده ،بنابراين ،فرد قصد و نیت قویتری جهت آغاز يک فعالیت کارآفرينانه خواهد داشت .در تحشیشاات ديگار نیاز
وجود اين راباه مورد تأکید قرار گرفته است ] 88 ،08 ،54و  . [81اين نتیجه بر خال يافته تحشیا لیناان] [06مبنای بار وجاود
راباه منفی و معنیدار بین هنجارهای جامعه و نیت کارآفرينانه است.
راباه مثبت بین باور به خودکارآمدی و نیت کارآفرينانه بیانگر اين است کاه بااور باه خودکارآمادی بااالتر در فارد مایتواناد
احساس اطمینان بیشتر از توانایهای شخصی جهت خل رضايت بخش يک کار مخاطره آمیاز را در وی متبلاور ساازد ،از ايان رو،
انتظار میرود که چنین فردی با نیت بیشتر و مصممتر برای کارآفرين شدن و به تبع آن تصمیمگیاری جهات انتخاا ياک مسایر
شغلی کارآفرينانه اقدام کند .تحشیشاتی که تا کنون در زمینهی کارآفرينی و خودکارآمدی انجام گرفته است نیز مؤيد وجود رابااهی
مثبت بین خودکارآمدی و تصمیمگیری فرد نسبت به انجام رفتار کارآفرينانه است ]46 ،86 ،81 ،84 ،88 ،08 ،01 ،06 ،04 ،51 ،8
و . [41
متغیر حمايت دانشكده از کارآفرينی نیز ،بیشترين اثر مستشیم و مثبت ( )2/19را بر متغیر باور باه خودکارآمادی دانشاجويان
علمی کاربردی داشته و  81درصد تغییرات متغیر مذکور توسط حمايت دانشكده از کارآفرينی تبباین شاده اسات .در تفسایر ايان
يافته میتوان بیان داشت که هر اندازه دانشگاه حمايتهای آموزشی (دانش عمومی و مهاارتهاای ماورد نیااز ياک کساب و کاار)،
شناختی (ايجاد آگاهی ،انگیزه و ديدگاههای کسب و کاری) و غیر شناختی (حمايتهای مالی) بیشتری باا برگازاری کنفارانسهاا و
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کارگاههای کارآفرينی ،ارائه دورههای کارآموزی مبتنی بر کاارآفرينی ،پاروژههاای مرباوط باه فعالیاتهاای کارآفريناناه ،دعاوت از
کارآفرينان موف و برگزاری نشستها ،برگزاری بازديدهای علمی و  ...برای دانشجويان خود فراهم سازد ،دانشاجويان باا اطمیناان و
آگاهی بیشتری از توانايیهای خود به منظور تكرار و يا خل يک رفتار کارآفرينانه جديد گام بر میدارند .از اين رو ،از خود کارآمدی
باالتری برخوردار خواهند شد .تحشی لینان ] [06نیز نشان میدهد که حمايتهای کارآفرينی از جمله حمايتهای ماالی هار چناد در
حد محدود برای دانشجويانی که خواستار آزمايش ايدههای خود در يک مشیاس کوچکتر هستند میتواند بسیار ماؤثر باشاد .چارا کاه
موفشیت در يک آزمايش مشدماتی میتواند به افزايش باور به خودکارآمدی فرد کمک کند.
عالوه بر اين ،متغیر حمايات دانشاكده از کاارآفرينی ،بار نگارش نسابت باه کاارآفرينی ( )2/16و هنجارهاای ذهنای ()2/06
دانشجويان علمی کاربردی نیز اثرات مستشیم و مثبتی داشته و  85درصد تغییرات نگرش نسبت به کارآفرينی و  1درصاد تغییارات
هنجارهای ذهنی آنان را تبیین و توضی کرده است .اين در حالی است که حمايت دانشكده از کارآفرينی هیچگوناه اثار مساتشیم و
معنیداری را بر متغیر وابسته نیت کارآفرينانه دانشجويان نداشته است .حمايت دانشكده از کارآفرينی به طور غیر مستشیم از طري
نگرش نسبت به کارآفرينی ( ،)2/81باور به خودکارآمدی ( )2/54و هنجارهای دهنی ( )2/21بر نیت کارآفريناناه دانشاجويان تاأثیر
مثبت خواهد گذاشت ( .)2/40بر اساس يافتهها ،در کل 14 ،درصد تغییرات مربوط به نیت کارآفرينانه دانشجويان علمای کااربردی
توسط متغیرهای مستشل مذکور تبیین شده است .النچ و فرانک ] [09اخیراچ دريافتند که آموزش کارآفرينی و حمايتهای دانشاكده
از کارآفرينی بر نیات کارآفرينانه دانشجويان اثر مثبتی دارد .کدوراس و همكاران ] [58نیز در تحشی خود به نتیجه مشاابهی مبنای
بر وجود راباه معنیدار بین نیت کارآفرينانه و حمايتهای دانشكده از کارآفرينی دست يافتند که نشان از بهبود تاأثیر برناماههاای
آموزشی و حمايتی بر نیت کارآفرينانه در دانشجويان اسپانیا بود.
بسیاری از محششان معتشدند که آموزش کارآفرينی بر رفتار کنونی و نیات آينده فراگیران تأثیر مایگاذارد] .[58از ايان رو ،در
تحشیشات پیشین ،کاربرد تئوری رفتار برنامهريزی شده در ارزيابی برنامههای آموزش کارآفرينی مورد تأيید واقاع شاده اسات ] 51و
 .[58نتايج پژوهش حاضر نیز با بهرهگیری از تئوری رفتار برنامهريزی شاده آژن ،منجار باه تأيیاد فار مبنای بار تاأثیر مثبات و
معنیدار حمايتهای کارآفرينی بر نگرشها (نگرش نسبت به کارآفرينی ،هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی) دانشجويان شاد.
از طرفی به دلیل وجود راباه علی میان نگرشها و نیت کارآفرينانه و نیت کارآفرينانه ،شايد بتوان استدالل کارد کاه حماياتهاای
کارآفرينی در مراکز علمی کاربردی بر نیت کارآفرينانه نیز اثر مثبتی خواهد داشت .به عبارت بهتار ،دانشاجويانی کاه در دورههاای
آموزش کارآفرينی شرکت کرده بودند .در تحشیشات ديگر نیز نتیجه اخیر مورد تأيید قرار گرفته اسات .از جملاه اوتماان امیازی 06و
08
همكاران ] [89با انجام تحشیشی به منظور بررسی نیت کارآفرينانه دانشجويان لیبیايی در دو دانشگاه اوتارا 01و دانشگاه گااريونیس
ب ه اين نتیجه دست يافتند که نیت کارآفرينانه در دانشجويان دانشگاه اوتاارا بایش از دانشاجويان دانشاگاه گااريونیس باوده اسات.
محششان اخیر ،در استدالل نتیجه خود به برخورداری دانشگاه اوتارا از حمايتهای آموزش کارآفرينی اشاره کردند که منجر به ايجاد
نیت کارآفرينانه باالتری در دانشجويان اين دانشگاه شده در حالی که دانشگاه گاريونیس از چنین حمايتهايی برخوردار نبوده است.
تحشیشات سعیدی مهرآبادی و مهتدی ] [45نیز بیانگر آن بود که دورههاای آماوزش کاارآفرينی وزارت کاار تاأثیر مثبتای بار باروز
رفتارهای کارآفرينانه شرکت کنندگان داشته است .به عبارت بهتر شرکت در دورههای مزبور سبب شده تا فراگیران نسبت به تغییار
وضعیت شغل و کسب و کار خود تحريک شده و تالش کنند که خود را به ساوح باالتر برسانند .نتايج برخی تحشیشات ديگار مبنای
بر تأثیر مثبت آموزش کارآفرينی بر نگرش و نیت کارآفرينانه دانشجويان ،يافته اخیر در پژوهش حاضر را مورد تأيید قارار مایدهاد
] 41 ،42 ،51 ،54 ،9و  . [49با توجه به نتايج مذکور ،موارد ذيل پیشنهاد میشود:

1. Otman aneizi
2. Utara
3. Garyounis
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از آن جايی که دانشجويان علمی کاربردی به لحاظ دانش فنی و فرصت شناسی با کمبود جدی مواجه بودند و بنابر عشیده
میوزيچنكو [81] 09به نشل از ساکس و گاگیلو ( )0220که شكار فرصت ها قابلیت آموزشی داشته و برای اين منظور بايستی
بايستی يكسری قابلیت ها در فراگیر تشويت شود ،لذا ،توصایه مای شاود کاه دوره هاای آموزشای مناسابی جهات تشويات
قابلیت های فرصت شناسی دانشجويان در برنامه های آموزشی لحاظ شود .به گونه ای آن ها با تجهیز به سالح اين قابلیت ها
بتوانند از منابع گوناگون برای کشف يا خل فرصت بهره گیرند .اين دوره ها عبارتند از )5 :آموزش مهارت هاای اجتمااعی:
بتوانند نیت و انگیزه های ديگران شناسايی کنند )0 ،مديريت بر برداشت های ذهنی ديگاران :بتوانناد از ديگاران واکانش
مثبت بگیرند )8 ،مهارت بیانگری :در ديگران عالقه و اشتیاق ايجاد کنند )4 ،متشاعد سازی :بتوانند رفتارها يا ديدگاه های
ديگران را تغییر دهند )1 ،سازگاری اجتماعی :در تمامی شرايط اجتماعی احساس امنیت و آرامش کنند.
با توجه به آن که توانايی مرکز علمی کاربردی در تأمینحمايت مالی مورد نیاز دانشجويان به منظور راهاندازی ياک کساب و کاار
جديد و حف و گسترش آن در حد پايینی برآورد شد و اين نوع حمايت جزء مهمترين حماياتهاای کاارآفرينی مراکاز علمای
کاربردی بود ،پیشنهاد میشود که با اقداماتی نظیر ،راهانادازی مرکاز کاارآفرينی ،ايجااد مراکاز رشاد دانشاگاهی و انكوباتورهاا،
تأمینمالی طرحهای نو با جلب مشارکت دولت ،بانکها و دعوت از حامیان بخش خصوصای ياا سارمايهداران محلای ،تساهیل در
فرايند تخصیه بودجه برای ايدههای جديد ،تأسیس پارکهای علم و فناوری و ايجااد دفااتر مشااوره کاارآفرينی باه ايان مهام
اهتمام شود.
به موجب آن که توانايی مرکز علمی کاربردی در بازاريابی و جلب مشاتری باه منظاور حفا و گساترش کساب و کاار توساط
دانشجويان در حد پايینی برآورد شد و اين نوع حمايت جزء مهمترين حمايتهای کارآفرينی مراکز علمی کاربردی بود ،پیشنهاد
میشود که در برنامههای حمايتی و آموزشی مراکز علمی کاربردی تمهیداتی ايجاد شود که طی آن شناسايی نیازهای مشاتريان
درونی و بیرونی ،تجزيه و تحلیل فرصتها ،ارزيابی و تشخیه عوامل محیای ،ايجاد سیستم تبلیغات مؤثر برای کاالها و خدمات
جديد تولید شده توسط دانشجويان ،تحشی بازاريابی محصوالت و خدمات مذکور و انتخا بازار هد بارای آنهاا مادنظر قارار
گیرد.
با توجه به اين که حمايتهای کارآفرينی مراکز علمی کاربردی بیشترين تأثیر را در باور به خودکارآمدی دانشاجويان داشات ،از
طرفی اين متغیر نیز يكی از پیش گوکنندههای مهم نیت کارآفرينانه آنان بود ،استفاده از آموزشهای خودگردان و آماوزشهاای
تسلط يا به عنوان حمايت کارآفرينانه به مؤسسات آموزشی علمی کاربردی توصیه میشود .چنین آموزشهاايی دانشاجويان را
به باالترين ساوح يادگیری که همانا قضاوت و ارزشیابی است ،می رساند و در اين سا است که دانشجويان از نظر يادگیری باه
حد تسلط میرسند .از اين رو ،برنامه ريزان آموزشی میبايست با تعیین سرفصلهای اصلی و مهم کارآفرينی ،زمینهی تدريس را
برای اساتید تسهیل کرده تا آنها بتوانند شرايط و زمان کافی برای آموزش را به گونهای فراهم آورناد کاه هماه ياا تشريبااچ اکثار
دانشجويان بخش اعظم ماالب عمدهی آموزش کارآفرينی از جملاه :آماوزشهاای چگاونگی نوشاتن طارحهاای کساب و کاار،
شناسايی فرصتها ،بازارياابی و  ...را در حاد تسالط بیاموزناد .مسالم چا موفشیات فارد در تسالط آماوزی کاارآفرينی بار بااور باه
خودکارآمدی او تأثیر بسزايی خواهد داشت .از طر ديگر ،قرار دادن زمینههای مناسب در سرفصل درس کارآفرينی برای انجاام
پروژههای مستشل همراه با ايفای نشش تسهیل گری اساتید ،میتواند دانشجويان را به اين باور برساند که آنها تواناايی موفشیات
در موقعیتهای چالشزا را دارند و همین امر به احتمال زياد باور به خودکارآمدی کارآفرينانهی آنان را افزايش خواهد داد.
به دلیل آن که نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينی بیشترين تأثیر را در پیش گويی نیت کارآفرينانه آناان داشات و از طرفای
تأثیر مثبت حمايتهای کارآفرينی مراکز علمی کاربردی بر نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينی تأيید شد ،توصیه میشود کاه
از تشويتکنندههای مثبت به عنوان رويكردی برای تشويت نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينی در برنامههاای حماايتی مراکاز

4. Muzychenko
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 اما در صورتی به يک روياداد تشوياتکنناده گفتاه. تشويتکنندههای مثبت انواع مختلفی دارند.علمی کاربردی بهره گرفته شود
 برای اين منظور میتوان.میشود که ارائه آن بعد از رفتار منجر به بهبود نگرش فرد نسبت به آن رفتار و افزايش فراوانی آن شود
. نشست با کارآفرينان نمونه و بازديد از کسب و کارهای موف بهره گرفت، از معرفی طرحهای کارآفرينی موف
 هنجاارهی، از آن جايی که حمايتهای کارآفرينی مراکز علمی کاربردی به طور مستشیم بر نگرشها (نگرش نسبت به کارآفرينی
ذهنی و باور به خودکارآمدی) و به صورت غیر مستشیم بر نیت کارآفرينانه دانشجويان تأثیر مثبت و معنایداری داشات و ضاعف
 توصایه،حمايتهای مراکز علمی کاربردی در دو مرحله راهاندازی (شروع) و پس از راهاندازی کسب و کار (توسعه) محارز اسات
میشود که نسبت به سیاستگذاری و برنامهريزیهای منظم جهت تعديل و تشويت حمايتهای کارآفرينی مراکز علمای کااربردی
 برای اين منظور تغییار در.اقدامات الزم صورت گیرد که دانشجويان از نگرشها و بالتبع نیت کارآفرينانه باالتری برخوردار شوند
سرفصلها و محتوای دورههای آموزشی با توجه به نیازهای جديد فراگیران و با تأکید بیشاتر بار دو مرحلاه راهانادازی و توساعه
 طوفاان انديشاه و ترکیبای (حضاوری و، ياادگیری تجربای، آموزش گروهی، کاربرد روشهای آموزشی حل مسئله،کسب و کار
، کاارآفرين باودن.0  داشتن قالاب ذهنای کارآفريناناه ياا.5 :مجازی) و استفاده از آموزشگرهای مجر با يكی از دو ويژگی بارز
.پیشنهاد میشود
منابع
، همايش ملی کاارآفرينی، آموزش و توسعه کارآفرينی و روشهای بكارگیری آن در نظام آموزش عالی کشاورزی، رضا و همكاران، تاج آبادی.5
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