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الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی
2

نعمتاله شیری ،*1علیاصغر میرکزاده 2و کیومرث زرافشانی

 1دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی
 2استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی
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چكیده
نرخ باالی بیکاری جوانان ،بیانگر عدم بهرهبرداری از فرصتهای موجود در راستای توسعۀ
اقتصادی در سطوح ملی و جهانی است؛ دلیل این امر آن است که بیکاری جوانان اثرات طوالنیمدتی
بر ثبات اشتغال و درآمد دارد .در این راستا ،افزایش بیکاری در میان گروههای تحصیلکرده بهخصوص
فارغ التحصیالن نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکالت اجتماعی -اقتصادی
کشور تبدیل شده است .این مسئله ضرورت توجه به مقولۀ کارآفرینی و ترویج آن در بین دانشجویان
نظام آموزش عالی کشاورزی را بیش از پیش آشکار میسازد .در این راستا ،مطالعۀ مروری -تحلیلی
حاضر ،با هدف طراحی الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی
کشاورزی انجام شد .برای این منظور ضمن بررسی مفهوم کارآفرینی ،ترویج کارآفرینی و الگوهای
ترویج کارآفرینی ،یک الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی
کشاورزی طراحی شد .بر اساس الگوی طراحی شده ،برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان
کشاورزی بایستی بر روی عوامل بیرونی (عوامل انسانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
زمینهای -محیطی ،عوامل شخصیتی -روانشناختی و عوامل جمعیتشناختی) و عوامل انگیزشی
(نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) در برنامههای آموزشی

*مسئول مکاتبهnshiri82@gmail.com :
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رسمی و غیر رسمی در نظام آموزش عالی کشاورزی توجه نمود .یافتههای این مطالعه میتواند به
برنامهریزان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در جهت ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان
کشاورزی کمک کند.
واژههاي کلیدي :کارآفرینی ،ترویج کارآفرینی ،آموزش کشاورزی
مقدمه
بررسی وضعیت دانشآموختگان کشاورزی ایران طی یک دوره چهار ساله بین سالهای  2112تا
 2111نشان میدهد که هر ساله بین  32تا 121هزار نفر (در مجموع این سالها نزدیک به  221تا 021
هزار نفر) دانشآموخته کشاورزی از دانشگاههای دولتی و آزاد فارغالتحصیل شدهاند که بخش عمدهای
از این تعداد یا بیکارند یا در بخشهای غیرکشاورزی مشغول بهکارند (فرهانی .)2111 ،بهطوریکه
هماکنون نرخ بیکاری دانشآموختگان رشتههای کشاورزی بسیار بیشتر از سایر رشتههای دانشگاهی
است (مرکز آمار ایران .)2110 ،این امر سبب شده که در حال حاضر خیل عظیمی از دانشآموختگان
آموزش عالی کشاورزی کشور با مشکل اشتغال مواجه شوند؛ این در حالی است که با توجه به جنبۀ
کاربردی و عملی رشتههای کشاورزی و ظرفیتهای خوداشتغالی بخش کشاورزی انتظار میرود که
کارآفرینی در میان این قشر بسیار بیشتر از دانشآموختگان سایر رشتههای دانشگاهی باشد.
مهمترین علل بیکاری دانشآموختگان کشاورزی ،عدم وجود موقعیتها و الزامات خوداشتغالی و
کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور میباشد (علیپور و دهقانی .)2112 ،از اینرو ،تالش
برای نیل به رهیافتهای مختلف حل این معضل ،به یکی از ضرورتهای اساسی نظام آموزش عالی
کشاورزی کشور تبدیل شده است.
یکی از مهمترین راهبردهایی که در سالهای اخیر توسط بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران برای
حل مشکل مذکور مطرح شده است ،ترویج کارآفرینی در دانشگاهها میباشدد (والتدر و دهدز.)2113 ،
برای اینمنظور ،دانشگاهها بایستی رویکردی اتخاذ نمایند که ضدمن اراهده داندش جدیدد ،نگدرشهدا،
مهارت ها ،نیات و رفتارهای کارآفرینانه را در بین دانشجویان نهادینه کنند (حسینی و همکاران.)2111 ،
برنامههای ترویج کارآفرینی در دانشگاهها نقش مدثثری در افدزایش آگداهی نسدبت بده ماهیدت و
اهمیت کارآفرینی ،تغییر دانش و نگرش کارآفرینانه و توسعۀ مهارتها و صالحیتهای کسدب و کدار
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در دانشجویان و در نتیجه ارتقای نیات و رفتارهای کارآفرینانه آنها ایفا میکنند .این امر سبب شده که
در سالهای اخیر دانشگاههای معتبر دنیا برای حل معضل بیکاری دانشآموختگان به تدرویج و نهادینده
کردن کارآفرینی در بین دانشجویان روی آورند (رایت و همکداران .)2112 ،در ایدران نیدز تعددادی از
دانشگاهها تالش کردهاند که با تدوین و اراهه برنامههای ترویج کارآفرینی در جهت ارتقدای رفتارهدای
کارآفرینانه دانشجویان اقدام نمایند (آراستی و همکداران .)2112 ،دانشدکده کشداورزی دانشدگاه رازی
کرمانشاه ،یکی از دانشکدههایی است که در این زمینه اقدامات اثرگذاری انجام داده و با در اختیار قرار
دادن فرصتهای کارآفرینانه برای دانشجویان کشاورزی ،سبب شده است که این افراد بتوانندد درگیدر
فرآیند کارآفرینی ،کارآفرین شدن و صاحب کسب و کار شدن ،شوند (رستمی و همکاران .)2112 ،این
در حالی است که تجارب به دست آمده نشان میدهد که بهرغم توجه به برنامههای ترویج کدارآفرینی
در دانشگاهها ،این برنامهها همواره با مشکالت جدی و عدیدهای مواجه بوده و نتوانستهاندد در جهدت
نهادینه کردن کارآفرینی در بین دانشجویان مثمرثمر واقع شوند (رستمی و همکاران .)2112 ،دالیل این
امر با در نظر گرفتن کارآفرینی بهعنوان یک حوزۀ علمی نوظهور به لحاظ موضدوعی و محتدوایی؛ بده
عدم وجود یک الگوی جامع و منسجم برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آمدوزش عدالی
کشاورزی میباشد؛ به طوری که الگوهای موجود (بدرای مثدال ،بدارانی و زرافشدانی2111 ،؛ بدارانی و
همکارن2111 ،؛ 2111؛ کریمی و همکداران2112 ،؛ شدیری و همکداران2112 ،؛ 2113؛ میدرکزاده و
همکاران )2110 ،تنها بهصورت موردی و نگاهی تکبُعدی به موضوع تدرویج کدارآفرینی در آمدوزش
عالی کشاورزی پرداختهاند .لذا با توجه به خالء مطالعداتی مدذکور ،ایدن مطالعده بده دنبدال شناسدایی
مثلفه های مناسب الگوی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی مدیباشدد.
برای اینمنظور ،در ادامه به بررسی مفهوم ترویج کارآفرینی و الگوهای آن پرداخته میشود.
ترويج كارآفريني
ترویج کارآفرینی را میتوان تالشی برای توسعۀ فرهنگ ،اندیشه و اقدامات کارآفرینانه در بین افراد
و گروههای مختلف جامعه دانست؛ بهطوری که ایجاد فضای کارآفرینانه در جامعه را مدیتدوان هددفی
بلندمدت برای برنامههای ترویج کارآفرینی به شمار آورد (یعقدوبی .)2113 ،در کوتداه مددت نیدز بده
اهدافی نظیر افزایش انگیدزه ،توانمنددی ،مهدارت و تمایدل افدراد بدرای راهانددازی کسدب و کارهدای
کارآفرینانه و افزایش حمایتهای اجتماعی از کسب و کارهای مخاطرهپذیر ناهدل مدیشدود (یعقدوبی،
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 .)2113بهطور کلی می توان گفت :ترویج کارآفرینی تالشی برای توسعۀ فرهنگ و اندیشۀ کارآفرینی از
طریق تغییر در دانش ،نگرشها ،مهارتها ،صالحیتها ،باورها و ارزشهای افراد در جامعه اسدت کده
در نهایت منجر به ارتقای اقدام ات و یا بروز نیت و رفتار کارآفرینانه در بین افراد جامعۀ هدف میشود.
پترین ( ) 1332توسعۀ کارآفرینی را نیازمند تالش برای توسعۀ فرهنگ کارآفرینانه در جوامدع دانسدته و
اولین گام در فرآیند توسعۀ کارآفرینی در جوامع را ترویج فرهنگ کارآفرینانه میداندد .در ایدن راسدتا،
ب اید اذعان نمود که ترویج فرهنگ کارآفرینی جز از طریق بهبود و ارتقدای داندش ،نگدرش ،مهدارت و
رفتار کارآفرینانه صورت نمیگیرد.
الگوهاي ترویج کارآفرینی :با تغییر ادبیات علمی کارآفرینی به ترتیب از «چه کسی یک کارآفرین
است» به «چه چیزی توسعۀ رفتار کارآفرینانۀ افراد را تحت تأثیر قرار میدهد» و در نهایت« ،مقدمات
بروز رفتار کارآفرینانه در افراد چیست» نظریههای ادبیات روانشناختی کارآفرینی نیز اهمیت پیدا
کردند؛ چرا که آنها تأکید کردند که نیت پیشبینیکنندۀ اصلی فعالیت و رفتار کارآفرینانه هستند (شرر
و همکاران .)1331 ،بیرد ( )1322و کتز و گارتنر ( )1322نیز استدالل کردند که کارآفرینی یک نوع از
رفتار برنامهریزی شده است .بنابراین ،مدلهای نیتمحور میتوانند نقش مهمی در جهت به دست
آوردند بینشهایی در مورد تبیینکنندههای اصلی رفتار کارآفرینانه دانشجویان داشته باشند؛ و براساس
چنین بینشهایی میتوان الگوهای مناسبتری برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تدوین کرد
(اسچینر .)2112 ،در این راستا ،با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشگران و دانشمندان برای ترویج
کارآفرینی ،مدلهای نیتمحور متنوعی اراهه دادند؛ اما مدلهای نیتمحور غالب توسط بیرد (،)1322
بوید و وزیکیس ( )1330و آجزن ( )1331توسعه داده شدهاند.
الگوي نیت کارآفرینانه بیرد :بیرد ( )1322نیت را بهعنوان یک حالت ذهنی که هدایتکنندۀ توجه فرد
(اقدام) نسبت به یک پدیدۀ خاص (هدف) و یا یک مسیر برای دستیابی به چیزهای خاص تعریف
کرد .بیرد ( )1322فرض کرد که نیت کارآفرینانه در ابتدا هدایتکنندۀ مواردی از قبیل تعیین هدف،
تعهد ،ارتباطات ،توسعه و رشد است .در مدل او عوامل فردی و زمینهای پیشبینیکنندۀ نیت
کارآفرینانه هستند .عوامل فردی متشکل از پیشینۀ فردی ،شخصیت و تواناییها هستند و عوامل زمینه-
ای از متغیرهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی تشکیل شدهاند .عالوه براین ،نیت تحت تأثیر تفکرات
منطقی ،تحلیلی و علت -معلولی و شهودی ،کلنگر و زمینهای میباشد.
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الگوي نیت کارآفرینانۀ بوید و وزیکیس :بوید و وزیکیس ( )1330مدل نیت کارآفرینانۀ بیرد را
بیشتر توسعه دادند .از د یدگاه بوید و وزیکیس ،نیت محرکی است که افراد توسط آن محیط اجتماعی
و فیزیکی خود را درک می کنند و همچنین راهی است که از طریق آن افراد نتایج آیندۀ رفتار خود را
پیشبینی میکنند .بر طبق این مدل ،انتظارت درکشده ،نگرشها ،موقعیتها ،باورها و ترجیحات بر
توسعۀ نیات افراد تأثیر میگذارند .مدل آنها بیشتر شامل تفکرات منطقی و شهودی است که بر نیت
رفتاری و فعالیت کارآفرینانه تأثیر میگذارند.
تفاوت اصلی الگوی بوید و وزیکیس با مدل نیت کارآفرینانه بیرد ،ادغام متغیر خودکارآمدی در
مدل است .خودکارآمدی نشاندهندۀ میزان اعتماد بهنفس یک فرد به توانایی خود برای انجام یک رفتار
خاص است (بندورا .)1322 ،این نتیجۀ فرآیند و توسعۀ تفکر شناختی در فرد است که توسط
تجربیات ،یادگیری مشاهده ای ،ترغیب اجتماعی و ادراکات از رفاه فیزیولوژیکی که از متغیرهای فردی
و زمینهای مشتق شدهاند ،تحت تأثیر قرار میگیرد (بوید و وزیکس .)1330 ،در این مدل ،نگرشها و
خودکارآمدی در مورد احتمال شکست و موفقیت بر توسعۀ نیت کارآفرینانه فرد تأثیر میگذارند .عالوه
بر نقش میانجی گری این متغیرها ،خودکارآمدی خود نیز به عنوان یک متغیر اصلی بر اقدام (رفتار)
تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،برای گذار از نیت به رفتار (فعالیت) به درجۀ باالیی از خودکارآمدی در فرد
نیاز است.
نظریۀ رفتار برنامهریزي شدۀ آجزن :نظریۀ رفتار برنامهریزی شده در نظریۀ اقدام منطقی ریشه دارد
(فیشبین و آجزن1321 ،؛ فیشبین و آجزن .)1321 ،نظریۀ اقدام منطقی ادعا میکند که نیت رفتاری،
تابع اطالعات و باورهای مهم دربارۀ حداکثر احتمال انجام یک رفتار خاص است (مادن و همکاران،
 .)1332این باورها شامل باورهای هنجاری و رفتاری به عنوان یک مجموعه متمایز مفهومی هستند.
باورهای هنجاری بر هنجارهای ذهنی و باورهای رفتاری بر نگرش فرد نسبت به انجام یک رفتار
خاص تأثیر میگذارند (مادن و همکاران .)1332 ،بر این اساس ،اطالعات و باورهای مهم بر نیت و در
نهایت رفتار فرد از طریق هنجارهای ذهنی و یا نگرشها او تأثیر میگذارند .در این نظریه ،متغیرهای
بیرونی که در مدل ذکر نشدهاند بهصورت غیرمستقیم از طریق تأثیر بر هنجارهای ذهنی و نگرشها بر
نیت و رفتار (اقدام) افراد تأثیر میگذارند (شکل .)1
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در نظریۀ رفتار برنامهریزی شدۀ آجزن ( ،)1331نیت نشاندهندۀ یک عامل ضروری و اساسی برای
بروز یک رفتار (مثل کارآفرینی) در افراد است .در این نظریه فرض میشود که عوامل انگیزشی
(نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درکشده) از طریق نیت بر رفتار افراد تأثیر میگذارند (آجزن،
 .)1331بنابراین ،نیت افراد نتیجۀ سه عامل نگرش ،هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است
(چن و همکاران.)2112 ،
هنجار
ذهنی
رفتار

نیت
رفتاری
نگرش

شکل  -1نظریۀ اقدام منطقی

نگرش نسبت به راهاندازی یک کسب و کار به درجۀ ارزشگذاری مثبت یا منفی یک فرد به
کارآفرینی اشاره دارد (آجزن )2111 ،؛ هنجار ذهنی ،برداشت ذهنی از فشار اجتماعی برای انجام دادن یا
ندادن رفتار کارآفرینانه است (آجزن)2111 ،؛ و برداشت ذهنی از کنترل رفتار ،ادراک فرد از مشکل یا
آسانی کارآفرین شدن است .عوامل انگیزشی نشانگرهای برای سنجش این هستند که چگونه افراد
سخت کوش تمایل به تالش دارند و چقدر از تالش آنان در انجام یک رفتار برنامهریزی شده است؛
بنابراین ،هر اندازه در یک زمینۀ خاص ،عوامل انگیزشی باالتری وجود داشته باشد ،نیت قویتری در
فرد ایجاد میشود و به همان نسبت احتمال انجام آن رفتار افزایش مییابد (همان) .براساس نظریۀ
رفتار برنامهریزی شده در بافت کارآفرینی ،اساس شکلگیری یک کسب و کار جدید داشتن نیت قوی
برای خوداشتغالی در افراد است.
پیشنیاز اصلی در نظریۀ رفتار برنامهریزی شده این است که رفتار تحت کنترل ارادی فرد باشد.
این در حالی است اکثر رفتارها حداقل تا حد معینی به عوامل غیرانگیزشی (دسترسی به منابع و
فرصت) بستگی دارند (آجزن)1331 ،؛ بنابراین ،کنترل واقعی یک رفتار خاص ،ترکیبی از هر دو عامل
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است که بر اساس نظریۀ رفتار برنامهریزی شدۀ ،مهمترین کنترل واقعی ،کنترل رفتاری درکشده توسط
فرد است.
تفاوت اصلی بین نظریۀ اقدام منطقی و نظریۀ رفتار برنامهریزی شده در ادغام متغیر کنترل رفتاری
درکشده در مدل است .بهطور خالصه ،نظریۀ رفتار برنامهریزی شده استدالل میکند که احتمال رفتار
واقعی به میزان تمایل فرد به انجام این رفتار و کنترل رفتاری درکشدۀ او بستگی دارد .این دو عامل
میتوانند بهطور مستقیم رفتار را پیشبینی کنند (شکل .)2
نگرش به
رفتار

رفتار

هنجار

نیت

ذهنی

کنترل
رفتاری
شکل  -2نظریۀ رفتار برنامهریزي شده

کاربرد نظریۀ رفتار برنامهریزي شده در ترویج کارآفرینی :با وجود مفید بودن الگوهای نیت
کارآفرینانه بیرد و بوید و وزیکیس در پژوهشهای کارآفرینی به ویژه نیت و رفتار کارآفرینانه ،بهدلیل
ماهیت فردنگری و توجه نداشتن به عوامل اجتماعی نتواستهاند بهعنوان یک الگوی جامع در پژوهش-
های مربوط به ترویج و ارتقای کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرند .این در حالی است که تئوری رفتار
برنامهریزی شدۀ آجزن بهصورت گستردهای در ادبیات کارآفرینانه بهعنوان چارچوب نظری مناسبی
برای چگونگی ارتقاء و ترویج کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیر این چارچوب به تبیین
فرآیندهای شناختی پیچیده و متنوع که منجر به ایجاد و راهاندازی کسب و کارهای جدید میشوند
کمک میکند (لینان.)2112 ،
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با وجود مزیتهای نظری ،الگوی رفتار برنامهریزی شده میتوانند در چهار حوزۀ مختلف مورد
استفاده قرار گیرد )1 :تأثیر عناصر مرکزی نظریۀ رفتار برنامهریزی شده بر نیت و رفتار کارآفرینانه
(کروگر و همکاران)2111 ،؛  )2تأثیر سرمایۀ انسانی و اجتماعی (نظیر مهارتهای کارآفرینانه و روابط
اجتماعی) بر عناطر مرکزی نظریۀ رفتار برنامهریزی شده و نیت کارآفرینانه (لینان و سانتوس)2112 ،؛
 ) 3تأثیر دانش و آگاهی از محیط کارآفرینانه بر عناصر مرکزی نظریۀ رفتار برنامهریزی شده و نیت
کارآفرینانه (لینان)2112 ،؛ و  )0پژوهشهای فرهنگی (موریانو و همکاران .)2112 ،این ادبیات در
مجموع استداللها و بینشهای فراوانی در زمینۀ مفید بودن نظریۀ رفتار برنامهریزی شده برای شناسایی
مثلفههای اصلی الگوی ترویج کارآفرینی در نظامهای آموزشی فراهم میکنند (لینان و همکاران،
2113؛ لینان2112 ،؛ کروگر و همکاران .)2111 ،بنابراین ،میتوان از این الگو به عنوان چارچوب
معتبری برای ترویج کارآفرینی در بین فراگیران نظامهای آموزشی استفاده کرد .از اینرو ،در ادامه به
بررسی عوامل مثثر بر رفتار کارآفرینانه براساس نظریۀ رفتار برنامۀ ریزی شدۀ آجزن برای تدوین مدل
مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی پرداخته میشود.
عوامل انگیزشی :پژوهشهای مختلفی در زمینۀ پیشبینیکنندههای رفتار کارآفرینی انجام شده است که
برخی از این پژوهشها به رابطۀ بین نگرش به کارآفرینی ،خودکارآمدی و هنجارهای ذهنی با نیت و
رفتار کارآفرینانه اشاره کردهاند (لی2112 ،؛ ناصردین و همکاران .)2113 ،این در حالی است که نتایج
بسیاری از مطالعات نشاندهندۀ این است که در بافتهای فرهنگی کشورهای مختلف تنها نگرش
نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاری درک شده بر نیت کارآفرینانه تأثیر میگذارند (فایول و گایلی،
2111؛ لینان و چن .)2113 ،در این راستا ،هنجارهای ذهنی که فشارهای اجتماعی درکشدۀ ناشی از
خانواده ،دوستان و سایر افراد در محیط زندگی فرد برای انجام رفتار کارآفرینانه نشان میدهد (آجزن،
 .)1331پیشگوی ضعیفی برای پیشبینی نیت کارآفرینانه افراد است (آرمیتج و کونر .)2111 ،به-
خصوص نقش ضعیف این متغیر زمانی مشهودتر میشود که افراد مرکز کنترل بیرونی قویتری داشته
باشند (آجزن .)2112 ،مطالعات مختلف نیز فقط تأثیر ضعیف و غیرمستقیم هنجارهای ذهنی بر نیت
کارآفرینانه را تأیید کردهاند (آچیو و همکاران)2111 ،؛ و در برخی مطالعات بهطور کلی ارتباط مستقیم
بین هنجارهای ذهنی و نیت کارآفرینانه رد شده است (کروگر و همکاران .)2111 ،در عوض ،با
بررسی ادبیات کارآفرینانه شواهدی مبنی بر تأثیر مستقیم هنجارهای ذهنی بر نگرش افراد نسبت به
کارآفرینی و کنترل رفتاری درکشده یافت میشود (لینان و چن.)2113 ،
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در نظریۀ رفتار برنامهریزی شده ،عوامل بیرونی به صورت غیرمستقیم از طریق تبیینکنندههای نیت
(نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) میتوانند بر نیت کارآفرینانه تأثیر می-
گذارند (فیشبین و آجزن .) 2111 ،این در حالی است که در مطالعات مربوط به کارآفرینی که از نظریۀ
رفتار برنامهریزی شده استفاده کردهاند ،تأثیر متغیرهای بیرونی نظیر عوامل فرهنگی ،انسانی ،اجتماعی،
محیطی و  ...بر عوامل تبیینکننده نیت کارآفرینانه مورد مطالعه قرار ندادهاند .بر این اساس ،نظریۀ رفتار
برنامهریزی شدۀ در زمینۀ ترویج رفتار کارآفرینانه به صورت زیر اصالح میشود (شکل .)3

نگرش به
کارآفرینی

رفتار

نیت

هنجار

عوامل

کارآفرینانه

کارآفرینانه

ذهنی

بیرونی

کنترل
رفتاری
شکل  -3مدل تعدیل شدۀ نظریۀ رفتار برنامهریزي شده در بافت کارآفرینی

عوامل انسانی :بررسی ادبیات نشان میدهد که داشتن مهارتهای کارآفرینانه موجب میشود که فدرد
کارآفرینی را نسبت به گزینههای شغلی دیگر ترجیح دهد و در نتیجه او میتواند به راحتی طرح کسب
و کار خود را راهاندازی کند (بوید و وزیکس1330 ،؛ دینوبل و همکاران1333 ،؛ شدرر و همکداران،
 .)1331عالوه بر این ،دانش کارآفرینانده کده بده داندش و آگداهی افدراد دربدارۀ محدیط کدارآفرینی و
سیستمهای حمایتی آن اشاره دارد ،نیز عامل مهمی در جهت ارتقای رفتار کارآفرینانده اسدت (لیندان و
همکاران2112 ،؛ لینان و سانتوس .)2112 ،از اینرو ،برای راهاندازی کسب و کارهدای کارآفرینانده بده
سطحی از دانش کارآفرینانه در افراد نیاز است (اوجر و همکاران .)2113 ،دانش بیشدتر مدیتواندد بده
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آگاهی دقیقتر و توجه بیشتر به مس یر شغلی کارآفرینانه و افزایش تأیید اجتماعی آن نسبت بده گزینده-
های شغلی دیگر کمک کند؛ بنابراین ،دانش کارآفرینانه میتواند بر هنجارهای ذهنی ،نگرش نسبت بده
کارآفرینی و کنترل رفتاری درکشده کارآفرینی توسط افراد تأثیر بگذارد (لینان و همکاران.)2113 ،
عوامل فرهنگی :بسیاری از مطالعات بر تأثیر ارزشگذاریهای محدیط فرهنگدی بدر عوامدل انگیزشدی
تبیینکنندۀ نیت کارآفرینانه تأکید کدردهاندد (موریدانو و همکداران2112 ،؛ لیندان و همکداران.)2113 ،
به طوری بر اسداس نتدایج ایدن مطالعدات ،ادراکدات از مطلوبیدت (ارزشهدا جامعده دربدارۀ جدذابیت
کارآفرینی) و امکانپذیری (درک تواناییها) بر ایجاد کسب و کارهای جدید تأثیر میگدذارد (لیندان و
همکاران .)2113 ،بر اساس مطالعات ،ارزشگذاری اجتماعی در زمینۀ کارآفرینی و ارزشگذاریهدای
محیطی نزدیک در زمینۀ کارآفرینی بر تبیینکنندههای نیت کارآفرینانه بر اساس نظریۀ رفتار برنامهریزی
شده تأثیر میگذارند.
ارزشگذاری اجتماعی کارآفرینی به ارزشهای فرهنگی متنوع در جوامع که ممکن است
پیشبرنده و یا بازدارندۀ نگرشهای خاص ،ویژگیهای شخصی ،ظرفیتها و ادراکات هنجاری نسبت
به رفتار کارآفرینانه باشند ،اشاره دارد (زهرا و همکاران .)1333 ،ارزشگذاری اجتماعی مثبتتر از
کارآفرینی با ساخت مسیرهای شغلی مناسب و مفید برای افراد بر ادراکات آنان نسبت به کارآفرینی
تأثیر میگذارد (فرمندز و همکاران .)2113 ،این نوع ارزشگذاری در نظام ارزشی افراد به گروه یا
جوامعی که به آن تعلق دارند وابسته است؛ این گروهها خصیصهها و تواناییهای شخصی خاصی را در
افراد توسعه داده و ادراکات هنجاری و تواناییهای آنان نسبت به فعالیتهای کارآفرینانه شکل میدهند
(توماس و مولر .)2111 ،عالوه بر ارزشگذاری اجتماعی ،ارزشگذاری محیطی نزدیک (ارزشهای
تعداد زیادی از افراد در اطراف فرد) میتوانند بر کسب دانش دربارۀ مسیر شغلی کارآفرینانه بهصورت
مثبت و یا منفی اثر بگذارد (لینان و همکاران .)2113 ،این ارزشها که ناشی از ارزشگذاری اعضای
خانواده ،دوستان و همکالسیهای فرد نسبت به کارآفرینی هستند بر کارآفرین بالقوه تأثیر میگذارند
(لینان و همکاران .)2111 ،بهطوری که این ارزشگذاری به تولید ادراکات مطلوبتر نسبت به راه-
اندازی یک کسب و کار کمک میکنند (کیم و همکاران.)2112 ،
عوامل اجتماعی :یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مثثر بر بروز رفتار کارآفرینانه ،سرمایۀ اجتماعی
است .سرمایۀ اجتماع ی ،جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود در گروهها است که از مجموعۀ ابعاد

05

نعمتاله شیری و همكاران

شناختی ،ارتباطی و ساختاری بهدست میآید (ناهاپیت و قوشال)1332 ،؛ و به افراد اجازه میدهد تا به
منابع و اطالعات اعضای دیگر گروههایی که به آن تعلق دارند ،دسترسی پیدا کند (پاکستون.)1333 ،
این منابع و اطالعاتی که فرد بهواسطه عضویت در گروهها و ایجاد سرمایۀ اجتماعی کسب کند ،ممکن
است در زمینههای مختلفی نظیر؛ آموزش ،استخدام (کاریابی) و کارآفرینی باشند (گرانوتور.)1323 ،
بنابراین ،سرمایۀ اجتماعی ،بهعنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقیت ،ایدهپروری ،تسهیل
رفتارهای نوآورانه و ریسکپذیر میشود که از جمله شاخصهای کارآفرینی محسوب میشود (قلیپور
و همکاران .)2112 ،براین اساس ،پژوهشگران کارآفرینی اظهار میکنند که در بررسی عوامل مثثر بر
تصمیمات (نیات) کسبوکار باید ساختارهای اجتماعی را در نظر داشت (هانسن .)2111 ،زیرا برای
شروع یک کسب و کار جدید به سطحی از سرمایۀ اجتماعی نیاز است تا افراد را وادار به تصمیمگیری
و راهاندازی کسب و کار کند (هانسن .)2111 ،بهعبارت دیگر ،اکثر پژوهشگران تقویت عوامل
اجتماعی نظیر سرمایۀ اجتماعی را از جمله عوامل مثثر بر رفتار کارآفرینانه تلقی میکنند و بر نقش
سرمایۀ اجتماعی در فعالیتها و فرآیندهای کارآفرینی و تأثیرپذیری مثبت نیات کارآفرینانه افراد از
پیوندها و ارتباطات اجتماعی تأکید دارند.
عوامل زمینهاي -محیطی :عوامل زمینهای -محیطی به مجموعۀ وسیعی از عواملی که ممکن است بر
تمایل افراد به درگیری در فعالیتهای کارآفرینانه تأثیر بگذارد ،اشاره دارد (لوتاج و فرانک2113 ،؛
کریستیانسن .)2111 ،براساس نظریۀ اقتصاد سازمانی ،عوامل زمینهای -محیطی میتوانند نقش مهمی
در شکلگیری نگرش و رفتار اقتصادی افراد نظیر کارآفرینی داشته باشند (نورث .)2111 ،این عوامل
میتوانند تسهیلگر یا بازدارندۀ فعالیتهای کارآفرینانه باشند و آنها نقش مهمی در شکلگیری نیت
افراد برای ایجاد یک کسب و کار کارآفرینانه دارند (پیتوای و کوپ .)2112 ،در این زمینه ،شپرو
( )1322بیان نمود که امکانپذیری و نگرش کارآفرینانه به سیستمهای اجتماعی (حمایتهای آموزشی
و حرفهای) که افراد بخشی از آنها هستند ،بستگی دارد .این عوامل شامل متغیرهای نظیر الگوی نقش،
حمایت دانشگاهی ،حمایت محیطی و حمایت دولتی میباشند (کریمی و همکاران2110 ،؛ شیری و
همکاران2112 ،؛ بارنیر و همکاران.)2111 ،
عوامل شخصیتی -روانشناختی :در ادبیات کارآفرینی چهار ویژگی ،یعنی نیاز به پیشرفت (انگیزۀ
پیشرفت) ،ریسکپذیری ،مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام بهعنوان متغیرهای اصلی شخصیتی -
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روانشناختی در مطالعات کارآفرینی در نظر گرفته شدهاند (چن)2112 ،؛ بهطوری که این متغیرها به-
عنوان پیشبینیکنندههای اصلی کارآفرین شدن افراد هستند و بر روحیات و نیات کارآفرینانۀ افراد تأثیر
میگذارند (گرول و همکاران2111 ،؛ فرانک و همکاران .)2112 ،براساس نظریۀ رفتار برنامهریزی شده
این چهار متغیر بیشترین تأثیر بر نگرش نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاری درکشده دارند (لینان و
چن2113 ،؛ کریمی و همکاران2113 ،؛ فینی و همکاران.)2112 ،
عوامل جمعیتشناختی :در بافت کارآفرینی ،متغیرهای جمعیتشناختی به متغیرهای نظیر آموزش،
سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و تجربههای کار قبلی اشاره دارند .ادبیات موجود نشان میدهد که این
متغیرها بر میزان کارآفرینی به صورت نسبی تأثیر میگذارند (رابینسون و همکاران .)1331 ،در این
راستا ،براساس نظریۀ رفتار برنامهریزی شده ،متغیرهای جمعیتشناختی افراد بهصورت غیرمستقیم از
طریق عوامل انگیزشی (نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده)
میتوانند بر نیت و رفتار کارآفرینانۀ افراد تأثیر بگذارند (لینان و همکاران2111 ،؛ کریمی .)2110 ،برای
مثالها ،برخی مطالعات نشاندهندۀ تأثیر جنسیت بر نگرش نسبت به ایجاد یک کسب و کار (مازارول
و همکاران)1333 ،؛ برخی نشاندهندۀ ارتباط بین جنسیت و خودکارآمدی (کنترل رفتاری درکشده) و
نیت کارآفرینی (زاهو و همکاران)2111 ،؛ برخی دیگر از مطالعات نیز نشاندهندۀ تأثیر جنسیت بر
هنجارهای ذهنی هستند (کرر و سکیویرا .)2112 ،مطالعات دیگری نیز نشاندهندۀ تأثیر سن ،تجربه
کاری و سطح تحصیالت بر نیت کارآفرینانۀ افراد هستند (کریمی.)2110 ،
نتیجهگیری
این مطالعه با هدف طراحی الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش
عالی کشاورزی تدوین شد .برای این منظور ابتدا مفاهیم ترویج کارآفرینی و الگوهای ترویج کارآفرینی
مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با مبنا قرار دادن نظریۀ رفتار برنامهریزی شدۀ آجزن ( )1331به
عنوان الگوی مناسبی برای بررسی تأثیر انواع اقدامات و برنامههای رسمی و غیررسمی نظام آموزش
عالی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه و بررسی ادبیات تجربی موجود ،الگوی مفهومی برای ترویج
کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی بهصورت شکل 0؛ شکل گرفت.
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متغیرهاي بیرونی:
 -1عوامل انسانی (دانش و

نگرش به
کارآفرینی

مهارت کارآفرینانه)
 -2عوامل فرهنگی (ارزشگذاری
اجتماعی و محیطی نزدیک)
 -3عوامل اجتماعی (سرمایۀ
اجتماعی)

رفتار

نیت

هنجار

 -4عوامل زمینهاي  -محیطی

کارآفرینانه

کارآفرینانه

ذهنی

(حمایت دانشگاهی ،محیطی،
دولتی و الگوی نقش)
 -1عوامل روانشناختی (ریسک-
پذیری ،مرکز کنترل درونی ،نیاز

کنترل

به پیشرفت ،تحمل ابهام)

رفتاری

 -2ویژگیهاي جمعیتشناختی
(سن ،تجربۀ کاری ،جنسیت،
آموزش کارآفرینی)

شکل  -4الگوي مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزي

در این الگو متغیرهای بیرونی (عوامل انسانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل زمینهای -
محیطی ،عوامل شخصیتی -روانشناختی و عوامل جمعیتشناختی) از طریق عوامل انگیزشی (نگرش
نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) بر نیت و در نهایت رفتار کارآفرینانۀ
دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی تأثیر میگذارند .بنابراین ،به مدیران ،برنامهریزان و
آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی توصیه میشود که برای ترویج و ارتقای کارآفرینی در بین
دانشجویان کشاورزی با متغیرهای بیرونی (عوامل انسانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
زمینهای-محیطی ،عوامل شخصیتی -روانشناختی و عوامل جمعیتشناختی) و انگیزشی (نگرش
نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) را در نظر بگیرند.
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Abstract
High rates of youth unemployment represent a lost opportunity for critical
national and global economic development. Unemployment in youth has been
shown to have lifelong effects on income and employment stability. In this regards,
increasing rate of unemployment among the graduates of Iranian higher education
system, particularly the graduates of agricultural colleges has been developed into
one of the major socio- economic problems of the nation. Considering the
importance of entrepreneurship and its promotion in job related competencies of
graduates the present review- analytical study was conducted to designing a
conceptual model for promoting entrepreneurship among agricultural students in
the higher agricultural education systems. In this regards, this article discusses on
the entrepreneurship concept, promoting entrepreneurship and the models of
promoting entrepreneurship; designed a conceptual model for promoting
entrepreneurship among agricultural students in the higher agricultural education
systems. Based on the designed conceptual model, for the promoting
entrepreneurship among agricultural students should be focused on the exogenous
factors (human, cultural, social, contextual and demography factors) and
motivational factors (attitude toward entrepreneurship, subjective norms and
perceived behavioral control) in the higher agricultural education systems. The
finding of this study can contribute to the promoting entrepreneurship among
agricultural students for planner’s higher agricultural education system.
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