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های موجود در راستای توسعۀ برداری از فرصت، بیانگر عدم بهرهبیکاری جوانان باالی نرخ

مدتی طوالنیبیکاری جوانان اثرات  دلیل این امر آن است کهاقتصادی در سطوح ملی و جهانی است؛ 

خصوص کرده بهحصیلهای تافزایش بیکاری در میان گروهدر این راستا، دارد. درآمد  و اشتغالبر ثبات 

اقتصادی  -عیالتحصیالن نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از بزرگترین مشکالت اجتمافارغ

 بین دانشجویان در و ترویج آن کارآفرینیۀ این مسئله ضرورت توجه به مقول کشور تبدیل شده است.

تحلیلی  -مطالعۀ مروریاستا، در این ر سازد.بیش از پیش آشکار می را کشاورزی عالی نظام آموزش

حاضر، با هدف طراحی الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی 

برای این منظور ضمن بررسی مفهوم کارآفرینی، ترویج کارآفرینی و الگوهای کشاورزی انجام شد. 

بین دانشجویان نظام آموزش عالی ترویج کارآفرینی، یک الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در 

 رویج کارآفرینی در بین دانشجویانبرای ت ،کشاورزی طراحی شد. بر اساس الگوی طراحی شده

بایستی بر روی عوامل بیرونی )عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل کشاورزی 

عوامل انگیزشی  و ختی(شناشناختی و عوامل جمعیتروان -محیطی، عوامل شخصیتی -ایزمینه

های آموزشی )نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( در برنامه
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تواند به این مطالعه می هاییافته. نمودرسمی در نظام آموزش عالی کشاورزی توجه  رسمی و غیر

 دانشجویانی در بین ترویج کارآفرین ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در جهتبرنامه

 .  کندکمک  کشاورزی

 

 آموزش کشاورزی کارآفرینی، ترویجکارآفرینی،  :يکلیدهاي واژه

  

 مقدمه

تا  2112های آموختگان کشاورزی ایران طی یک دوره چهار ساله بین سالبررسی وضعیت دانش

 021تا  221نزدیک به  هاهزار نفر )در مجموع این سال 121تا 32دهد که هر ساله بین نشان می 2111

ای اند که بخش عمدهالتحصیل شدههای دولتی و آزاد فارغآموخته کشاورزی از دانشگاههزار نفر( دانش

که طوری(. به2111کارند )فرهانی، های غیرکشاورزی مشغول بهاز این تعداد یا بیکارند یا در بخش

های دانشگاهی بسیار بیشتر از سایر رشته های کشاورزیرشتهآموختگان دانش نرخ بیکاری اکنونهم

آموختگان (. این امر سبب شده که در حال حاضر خیل عظیمی از دانش2110)مرکز آمار ایران، است 

آموزش عالی کشاورزی کشور با مشکل اشتغال مواجه شوند؛ این در حالی است که با توجه به جنبۀ 

رود که خوداشتغالی بخش کشاورزی انتظار میهای های کشاورزی و ظرفیتکاربردی و عملی رشته

 های دانشگاهی باشد. آموختگان سایر رشتهتر از دانشکارآفرینی در میان این قشر بسیار بیش

ها و الزامات خوداشتغالی و آموختگان کشاورزی، عدم وجود موقعیتترین علل بیکاری دانشمهم

رو، تالش (. از این2112باشد )علیپور و دهقانی، کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور می

های اساسی نظام آموزش عالی های مختلف حل این معضل، به یکی از ضرورتبرای نیل به رهیافت

 کشاورزی کشور تبدیل شده است. 

های اخیر توسط بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران برای ترین راهبردهایی که در سالیکی از مهم

(. 2113)والتدر و دهدز،  باشددها میذکور مطرح شده است، ترویج کارآفرینی در دانشگاهحل مشکل م

هدا، بایستی رویکردی اتخاذ نمایند که ضدمن اراهده داندش جدیدد، نگدرشها دانشگاهمنظور، برای این

 (. 2111ها، نیات و رفتارهای کارآفرینانه را در بین دانشجویان نهادینه کنند )حسینی و همکاران، مهارت

نسدبت بده ماهیدت و ها نقش مدثثری در افدزایش آگداهی های ترویج کارآفرینی در دانشگاهبرنامه

 های کسدب و کدارها و صالحیتمهارتو توسعۀ  ، تغییر دانش و نگرش کارآفرینانهاهمیت کارآفرینی



 و همكاران اله شیرینعمت

03 

 این امر سبب شده که کنند.ها ایفا میآندر دانشجویان و در نتیجه ارتقای نیات و رفتارهای کارآفرینانه 

آموختگان به تدرویج و نهادینده معتبر دنیا برای حل معضل بیکاری دانشهای های اخیر دانشگاهدر سال

در ایدران نیدز تعددادی از (. 2112)رایت و همکداران،  کردن کارآفرینی در بین دانشجویان روی آورند

ترویج کارآفرینی در جهت ارتقدای رفتارهدای  هایاند که با تدوین و اراهه برنامهتالش کرده هادانشگاه

(. دانشدکده کشداورزی دانشدگاه رازی 2112نمایند )آراستی و همکداران،  کارآفرینانه دانشجویان اقدام

هایی است که در این زمینه اقدامات اثرگذاری انجام داده و با در اختیار قرار کرمانشاه، یکی از دانشکده

ای دانشجویان کشاورزی، سبب شده است که این افراد بتوانندد درگیدر های کارآفرینانه بردادن فرصت

این  (.2112شدن، شوند )رستمی و همکاران، فرآیند کارآفرینی، کارآفرین شدن و صاحب کسب و کار 

های ترویج کدارآفرینی رغم توجه به برنامهدهد که بهدر حالی است که تجارب به دست آمده نشان می

اندد در جهدت ای مواجه بوده و نتوانستهها همواره با مشکالت جدی و عدیدهبرنامه ها، ایندر دانشگاه

(. دالیل این 2112دانشجویان مثمرثمر واقع شوند )رستمی و همکاران، در بین نهادینه کردن کارآفرینی 

 بدهنوظهور به لحاظ موضدوعی و محتدوایی؛ عنوان یک حوزۀ علمی امر با در نظر گرفتن کارآفرینی به

در بین دانشجویان نظام آمدوزش عدالی  کارآفرینیعدم وجود یک الگوی جامع و منسجم برای ترویج 

؛ بدارانی و 2111طوری که الگوهای موجود )بدرای مثدال، بدارانی و زرافشدانی، باشد؛ بهکشاورزی می

 زاده و؛ میدرک2113؛ 2112؛ شدیری و همکداران، 2112؛ کریمی و همکداران، 2111؛ 2111همکارن، 

در آمدوزش کدارآفرینی بُعدی به موضوع تدرویج صورت موردی و نگاهی تک( تنها به2110همکاران، 

با توجه به خالء مطالعداتی مدذکور، ایدن مطالعده بده دنبدال شناسدایی  لذااند. عالی کشاورزی پرداخته

 باشدد.یمدهای مناسب الگوی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی مثلفه

 شود. پرداخته می آندر ادامه به بررسی مفهوم ترویج کارآفرینی و الگوهای منظور، برای این

 

  ترويج كارآفريني

توان تالشی برای توسعۀ فرهنگ، اندیشه و اقدامات کارآفرینانه در بین افراد ترویج کارآفرینی را می

تدوان هددفی کارآفرینانه در جامعه را مدی طوری که ایجاد فضایهای مختلف جامعه دانست؛ بهو گروه

(. در کوتداه مددت نیدز بده 2113های ترویج کارآفرینی به شمار آورد )یعقدوبی، بلندمدت برای برنامه

انددازی کسدب و کارهدای اهدافی نظیر افزایش انگیدزه، توانمنددی، مهدارت و تمایدل افدراد بدرای راه

یعقدوبی، شدود )پذیر ناهدل مدیسب و کارهای مخاطرههای اجتماعی از ککارآفرینانه و افزایش حمایت
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توان گفت: ترویج کارآفرینی تالشی برای توسعۀ فرهنگ و اندیشۀ کارآفرینی از طور کلی می(. به2113

های افراد در جامعه اسدت کده ها، باورها و ارزشها، صالحیتها، مهارتطریق تغییر در دانش، نگرش

شود. ات و یا بروز نیت و رفتار کارآفرینانه در بین افراد جامعۀ هدف میدر نهایت منجر به ارتقای اقدام

( توسعۀ کارآفرینی را نیازمند تالش برای توسعۀ فرهنگ کارآفرینانه در جوامدع دانسدته و 1332پترین )

داندد. در ایدن راسدتا، اولین گام در فرآیند توسعۀ کارآفرینی در جوامع را ترویج فرهنگ کارآفرینانه می

و  مهدارتاید اذعان نمود که ترویج فرهنگ کارآفرینی جز از طریق بهبود و ارتقدای داندش، نگدرش، ب

 گیرد. کارآفرینانه صورت نمی رفتار

چه کسی یک کارآفرین »با تغییر ادبیات علمی کارآفرینی به ترتیب از : الگوهاي ترویج کارآفرینی

مقدمات »و در نهایت، « دهدا تحت تأثیر قرار میچه چیزی توسعۀ رفتار کارآفرینانۀ افراد ر»به « است

های ادبیات روانشناختی کارآفرینی نیز اهمیت پیدا نظریه« بروز رفتار کارآفرینانه در افراد چیست

)شرر  کنندۀ اصلی فعالیت و رفتار کارآفرینانه هستندبینیت پیشها تأکید کردند که نیچرا که آن کردند؛

( نیز استدالل کردند که کارآفرینی یک نوع از 1322( و کتز و گارتنر )1322)بیرد  (.1331و همکاران، 

توانند نقش مهمی در جهت به دست محور میهای نیتریزی شده است. بنابراین، مدلرفتار برنامه

های اصلی رفتار کارآفرینانه دانشجویان داشته باشند؛ و براساس کنندههایی در مورد تبیینآوردند بینش

 تدوین کرد در بین دانشجویان تری برای ترویج کارآفرینیتوان الگوهای مناسبهایی مین بینشچنی

در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران و دانشمندان برای ترویج (. 2112)اسچینر، 

(، 1322) محور غالب توسط بیردهای نیتمحور متنوعی اراهه دادند؛ اما مدلهای نیت، مدلکارآفرینی

 ند. اه( توسعه داده شد1331( و آجزن )1330بوید و وزیکیس )

کنندۀ توجه فرد عنوان یک حالت ذهنی که هدایت( نیت را به1322بیرد ): الگوي نیت کارآفرینانه بیرد

)اقدام( نسبت به یک پدیدۀ خاص )هدف( و یا یک مسیر برای دستیابی به چیزهای خاص تعریف 

کنندۀ مواردی از قبیل تعیین هدف، فرض کرد که نیت کارآفرینانه در ابتدا هدایت( 1322کرد. بیرد )

کنندۀ نیت بینیای پیشتعهد، ارتباطات، توسعه و رشد است. در مدل او عوامل فردی و زمینه

-ها هستند و عوامل زمینهکارآفرینانه هستند. عوامل فردی متشکل از پیشینۀ فردی، شخصیت و توانایی

ات اند. عالوه براین، نیت تحت تأثیر تفکرتغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تشکیل شدهای از م

 . باشدای مینگر و زمینهمعلولی و شهودی، کل -منطقی، تحلیلی و علت
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( مدل نیت کارآفرینانۀ بیرد را 1330بوید و وزیکیس ): الگوي نیت کارآفرینانۀ بوید و وزیکیس

یدگاه بوید و وزیکیس، نیت محرکی است که افراد توسط آن محیط اجتماعی بیشتر توسعه دادند. از د

کنند و همچنین راهی است که از طریق آن افراد نتایج آیندۀ رفتار خود را و فیزیکی خود را درک می

ها، باورها و ترجیحات بر ها، موقعیتشده، نگرشکنند. بر طبق این مدل، انتظارت درکبینی میپیش

ها بیشتر شامل تفکرات منطقی و شهودی است که بر نیت گذارند. مدل آنت افراد تأثیر میتوسعۀ نیا

 گذارند. رفتاری و فعالیت کارآفرینانه تأثیر می

تفاوت اصلی الگوی بوید و وزیکیس با مدل نیت کارآفرینانه بیرد، ادغام متغیر خودکارآمدی در 

نفس یک فرد به توانایی خود برای انجام یک رفتار به دهندۀ میزان اعتمادمدل است. خودکارآمدی نشان

این نتیجۀ فرآیند و توسعۀ تفکر شناختی در فرد است که توسط (. 1322)بندورا،  خاص است

ای، ترغیب اجتماعی و ادراکات از رفاه فیزیولوژیکی که از متغیرهای فردی تجربیات، یادگیری مشاهده

ها و در این مدل، نگرش(. 1330)بوید و وزیکس،  گیردقرار می اند، تحت تأثیرای مشتق شدهو زمینه

گذارند. عالوه خودکارآمدی در مورد احتمال شکست و موفقیت بر توسعۀ نیت کارآفرینانه فرد تأثیر می

گری این متغیرها، خودکارآمدی خود نیز به عنوان یک متغیر اصلی بر اقدام )رفتار( بر نقش میانجی

بنابراین، برای گذار از نیت به رفتار )فعالیت( به درجۀ باالیی از خودکارآمدی در فرد گذارد؛ تأثیر می

 . نیاز است

 منطقی ریشه دارد اقدامریزی شده در نظریۀ نظریۀ رفتار برنامه: ریزي شدۀ آجزننظریۀ رفتار برنامه

کند که نیت رفتاری، منطقی ادعا می اقدامنظریۀ  (.1321بین و آجزن، ؛ فیش1321بین و آجزن، )فیش

)مادن و همکاران،  تابع اطالعات و باورهای مهم دربارۀ حداکثر احتمال انجام یک رفتار خاص است

این باورها شامل باورهای هنجاری و رفتاری به عنوان یک مجموعه متمایز مفهومی هستند.  (.1332

نسبت به انجام یک رفتار و باورهای رفتاری بر نگرش فرد  باورهای هنجاری بر هنجارهای ذهنی

بر این اساس، اطالعات و باورهای مهم بر نیت و در  (.1332)مادن و همکاران،  گذارندخاص تأثیر می

گذارند. در این نظریه، متغیرهای ها او تأثیر مینهایت رفتار فرد از طریق هنجارهای ذهنی و یا نگرش

ها بر از طریق تأثیر بر هنجارهای ذهنی و نگرشصورت غیرمستقیم اند بهبیرونی که در مدل ذکر نشده

 . (1 شکل) گذارندافراد تأثیر می)اقدام( نیت و رفتار 
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دهندۀ یک عامل ضروری و اساسی برای (، نیت نشان1331ریزی شدۀ آجزن )در نظریۀ رفتار برنامه

امل انگیزشی شود که  عوبروز یک رفتار )مثل کارآفرینی( در افراد است. در این نظریه فرض می

)آجزن،  گذارندشده( از طریق نیت بر رفتار افراد تأثیر می)نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک

 بنابراین، نیت افراد نتیجۀ سه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است(. 1331

  (.2112)چن و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاری مثبت یا منفی یک فرد به ب و کار به درجۀ ارزشاندازی یک کسبه راهنسبت نگرش 

؛ هنجار ذهنی، برداشت ذهنی از فشار اجتماعی برای انجام دادن یا (2111)آجزن،  اشاره دارد کارآفرینی

و برداشت ذهنی از کنترل رفتار، ادراک فرد از مشکل یا  (؛2111)آجزن،  ندادن رفتار کارآفرینانه است

است. عوامل انگیزشی نشانگرهای برای سنجش این هستند که چگونه افراد آسانی کارآفرین شدن 

ریزی شده است؛ کوش تمایل به تالش دارند و چقدر از تالش آنان در انجام یک رفتار برنامهسخت

تری در بنابراین، هر اندازه در یک زمینۀ خاص، عوامل انگیزشی باالتری وجود داشته باشد، نیت قوی

یابد )همان(. براساس نظریۀ ود و به همان نسبت احتمال انجام آن رفتار افزایش میشفرد ایجاد می

گیری یک کسب و کار جدید داشتن نیت قوی ریزی شده در بافت کارآفرینی، اساس شکلرفتار برنامه

 برای خوداشتغالی در افراد است.

حت کنترل ارادی فرد باشد. ریزی شده این است که رفتار تنیاز اصلی در نظریۀ رفتار برنامهپیش

این در حالی است اکثر رفتارها حداقل تا حد معینی به عوامل غیرانگیزشی )دسترسی به منابع و 

بنابراین، کنترل واقعی یک رفتار خاص، ترکیبی از هر دو عامل (؛ 1331)آجزن،  فرصت( بستگی دارند

هنجار 

 ذهنی

نظریۀ اقدام منطقی -1 شکل  

 نگرش

نیت 

 رفتاری

 رفتار
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شده توسط رل واقعی، کنترل رفتاری درکترین کنتریزی شدۀ، مهماست که بر اساس نظریۀ رفتار برنامه

 فرد است. 

ریزی شده در ادغام متغیر کنترل رفتاری منطقی و نظریۀ رفتار برنامه اقدامتفاوت اصلی بین نظریۀ 

کند که احتمال رفتار ریزی شده استدالل میطور خالصه، نظریۀ رفتار برنامهشده در مدل است. بهدرک

شدۀ او بستگی دارد. این دو عامل ه انجام این رفتار و کنترل رفتاری درکواقعی به میزان تمایل فرد ب

 (. 2 شکلبینی کنند )طور مستقیم رفتار را پیشتوانند بهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

با وجود مفید بودن الگوهای نیت : ریزي شده در ترویج کارآفرینیکاربرد نظریۀ رفتار برنامه

دلیل های کارآفرینی به ویژه نیت و رفتار کارآفرینانه، بهدر پژوهش کارآفرینانه بیرد و بوید و وزیکیس

-عنوان یک الگوی جامع در پژوهشاند بهماهیت فردنگری و توجه نداشتن به عوامل اجتماعی نتواسته

مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی است که تئوری رفتار  ترویج و ارتقای کارآفرینیهای مربوط به 

عنوان چارچوب نظری مناسبی ای در ادبیات کارآفرینانه بهصورت گستردهیزی شدۀ آجزن بهربرنامه

مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیر این چارچوب به تبیین  ترویج کارآفرینیارتقاء و برای چگونگی 

ند شواندازی کسب و کارهای جدید میفرآیندهای شناختی پیچیده و متنوع که منجر به ایجاد و راه

  (.2112)لینان،  کندکمک می

نگرش به 

 رفتار

هنجار 

 ذهنی

کنترل 

 رفتاری

 رفتار نیت

ریزي شدهنظریۀ رفتار برنامه -2شکل   
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توانند در چهار حوزۀ مختلف مورد ریزی شده میهای نظری، الگوی رفتار برنامهبا وجود مزیت

ریزی شده بر نیت و رفتار کارآفرینانه ( تأثیر عناصر مرکزی نظریۀ رفتار برنامه1استفاده قرار گیرد: 

های کارآفرینانه و روابط ی و اجتماعی )نظیر مهارت( تأثیر سرمایۀ انسان2 (؛2111)کروگر و همکاران، 

 (؛2112)لینان و سانتوس،  ریزی شده و نیت کارآفرینانهاجتماعی( بر عناطر مرکزی نظریۀ رفتار برنامه

ریزی شده و نیت ( تأثیر دانش و آگاهی از محیط کارآفرینانه بر عناصر مرکزی نظریۀ رفتار برنامه3

این ادبیات در (. 2112)موریانو و همکاران،  های فرهنگی( پژوهش0و  (؛2112)لینان،  کارآفرینانه

شناسایی  برایریزی شده مفید بودن نظریۀ رفتار برنامه فراوانی در زمینۀهای ها و بینشمجموع استدالل

)لینان و همکاران،  کنندهای آموزشی فراهم میدر نظام ترویج کارآفرینیهای اصلی الگوی مثلفه

توان از این الگو به عنوان چارچوب بنابراین، می (.2111؛ کروگر و همکاران، 2112لینان،  ؛2113

رو، در ادامه به از اینهای آموزشی استفاده کرد. نظام بین فراگیران معتبری برای ترویج کارآفرینی در

ن برای تدوین مدل بررسی عوامل مثثر بر رفتار کارآفرینانه براساس نظریۀ رفتار برنامۀ ریزی شدۀ آجز

 شود.مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی پرداخته می

های رفتار کارآفرینی انجام شده است که کنندهبینیهای مختلفی در زمینۀ پیشپژوهش: عوامل انگیزشی

هنجارهای ذهنی با نیت و ها به رابطۀ بین نگرش به کارآفرینی، خودکارآمدی و برخی از این پژوهش

این در حالی است که نتایج (. 2113؛ ناصردین و همکاران، 2112)لی،  اندرفتار کارآفرینانه اشاره کرده

های فرهنگی کشورهای مختلف تنها نگرش دهندۀ این است که در بافتبسیاری از مطالعات نشان

)فایول و گایلی،  گذارندنانه تأثیر مینسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاری درک شده بر نیت کارآفری

شدۀ ناشی از در این راستا، هنجارهای ذهنی که فشارهای اجتماعی درک(. 2113؛ لینان و چن، 2111

)آجزن،  دهدخانواده، دوستان و سایر افراد در محیط زندگی فرد برای انجام رفتار کارآفرینانه نشان می

-به(. 2111)آرمیتج و کونر،  ت کارآفرینانه افراد استبینی نیپیشگوی ضعیفی برای پیش (.1331

تری داشته شود که افراد مرکز کنترل بیرونی قویخصوص نقش ضعیف این متغیر زمانی مشهودتر می

مطالعات مختلف نیز فقط تأثیر ضعیف و غیرمستقیم هنجارهای ذهنی بر نیت (. 2112)آجزن،  باشند

طور کلی ارتباط مستقیم و در برخی مطالعات به (؛2111و و همکاران، )آچی اندکارآفرینانه را تأیید کرده

در عوض، با  (.2111)کروگر و همکاران،  بین هنجارهای ذهنی و نیت کارآفرینانه رد شده است

به بررسی ادبیات کارآفرینانه شواهدی مبنی بر تأثیر مستقیم هنجارهای ذهنی بر نگرش افراد نسبت 

  (.2113)لینان و چن،  شودشده یافت میاری درککارآفرینی و کنترل رفت
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های نیت کنندهریزی شده، عوامل بیرونی به صورت غیرمستقیم از طریق تبییندر نظریۀ رفتار برنامه

-توانند بر نیت کارآفرینانه تأثیر می)نگرش به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( می

(. این در حالی است که در مطالعات مربوط به کارآفرینی که از نظریۀ 2111بین و آجزن، گذارند )فیش

اند، تأثیر متغیرهای بیرونی نظیر عوامل فرهنگی، انسانی، اجتماعی، ریزی شده استفاده کردهرفتار برنامه

ۀ رفتار اند. بر این اساس، نظریکننده نیت کارآفرینانه مورد مطالعه قرار ندادهمحیطی و ... بر عوامل تبیین

 (. 3 شکلشود )ریزی شدۀ در زمینۀ ترویج رفتار کارآفرینانه به صورت زیر اصالح میبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود که فدرد های کارآفرینانه موجب میداشتن مهارت دهد کهنشان میبررسی ادبیات عوامل انسانی: 

تواند به راحتی طرح کسب او می های شغلی دیگر ترجیح دهد و در نتیجهکارآفرینی را نسبت به گزینه

؛ شدرر و همکداران، 1333نوبل و همکاران، ؛ دی1330 )بوید و وزیکس، اندازی کندو کار خود را راه

دانش کارآفرینانده کده بده داندش و آگداهی افدراد دربدارۀ محدیط کدارآفرینی و عالوه بر این،  (.1331

)لیندان و  اسدت ارتقای رفتار کارآفریناندههت عامل مهمی در جنیز های حمایتی آن اشاره دارد، سیستم

اندازی کسب و کارهدای کارآفرینانده بده رو، برای راهاز این(. 2112؛ لینان و سانتوس، 2112همکاران، 

تواندد بده دانش بیشدتر مدی (.2113)اوجر و همکاران،  سطحی از دانش کارآفرینانه در افراد نیاز است

عوامل 

 بیرونی

 نگرش به

یکارآفرین  

هنجار 

 ذهنی

کنترل 

 رفتاری

نیت 

نهکارآفرینا  

رفتار 

نهکارآفرینا  

 ریزي شده در بافت کارآفرینیمدل تعدیل شدۀ نظریۀ رفتار برنامه -3شکل 
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-یر شغلی کارآفرینانه و افزایش تأیید اجتماعی آن نسبت بده گزیندهتر و توجه بیشتر به مسآگاهی دقیق

تواند بر هنجارهای ذهنی، نگرش نسبت بده های شغلی دیگر کمک کند؛ بنابراین، دانش کارآفرینانه می

 (.2113)لینان و همکاران،  شده کارآفرینی توسط افراد تأثیر بگذاردکارآفرینی و کنترل رفتاری درک

های محدیط فرهنگدی بدر عوامدل انگیزشدی گذاریبسیاری از مطالعات بر تأثیر ارزش: عوامل فرهنگی

(. 2113؛ لیندان و همکداران، 2112)موریدانو و همکداران،  انددکنندۀ نیت کارآفرینانه تأکید کدردهتبیین

هدا جامعده دربدارۀ جدذابیت طوری بر اسداس نتدایج ایدن مطالعدات، ادراکدات از مطلوبیدت )ارزشبه

)لیندان و  گدذاردها( بر ایجاد کسب و کارهای جدید تأثیر میپذیری )درک تواناییی( و امکانکارآفرین

هدای گذاریاجتماعی در زمینۀ کارآفرینی و ارزش گذاریارزش بر اساس مطالعات،(. 2113همکاران، 

ریزی تار برنامههای نیت کارآفرینانه بر اساس نظریۀ رفکنندهبر تبیین محیطی نزدیک در زمینۀ کارآفرینی

  گذارند. تأثیر میشده 

وامع که ممکن است های فرهنگی متنوع در جگذاری اجتماعی کارآفرینی به ارزشارزش 

ها و ادراکات هنجاری نسبت های شخصی، ظرفیتهای خاص، ویژگیبازدارندۀ نگرش برنده و یاپیش

تر از گذاری اجتماعی مثبتارزش(. 1333، )زهرا و همکاران به رفتار کارآفرینانه باشند، اشاره دارد

کارآفرینی با ساخت مسیرهای شغلی مناسب و مفید برای افراد بر ادراکات آنان نسبت به کارآفرینی 

گذاری در نظام ارزشی افراد به گروه یا این نوع ارزش(. 2113فرمندز و همکاران، ) گذاردتأثیر می

های شخصی خاصی را در ها و تواناییها خصیصه؛ این گروهجوامعی که به آن تعلق دارند وابسته است

 دهندهای کارآفرینانه شکل میهای آنان نسبت به فعالیتافراد توسعه داده و ادراکات هنجاری و توانایی

های گذاری محیطی نزدیک )ارزشگذاری اجتماعی، ارزشعالوه بر ارزش (.2111)توماس و مولر، 

صورت توانند بر کسب دانش دربارۀ مسیر شغلی کارآفرینانه بهاطراف فرد( می تعداد زیادی از افراد در

اعضای  گذاریها که ناشی از ارزشاین ارزش(. 2113)لینان و همکاران،  مثبت و یا منفی اثر بگذارد

 گذارندهای فرد نسبت به کارآفرینی هستند بر کارآفرین بالقوه تأثیر میخانواده، دوستان و همکالسی

-تر نسبت به راهبه تولید ادراکات مطلوب گذاریطوری که این ارزشبه (.2111)لینان و همکاران، 

  (.2112)کیم و همکاران،  کننداندازی یک کسب و کار کمک می

ترین عوامل اجتماعی مثثر بر بروز رفتار کارآفرینانه، سرمایۀ اجتماعی یکی از مهم: عوامل اجتماعی

ها است که از مجموعۀ ابعاد ی، جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود در گروهسرمایۀ اجتماعاست. 
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 به تا دهدمی اجازه افراد و به (؛1332)ناهاپیت و قوشال،  آیددست میساختاری بهو ارتباطی  ،شناختی

 (.1333)پاکستون،  کند پیدا دسترسی دارند، آن تعلق به که هاییگروه دیگر اعضای منابع و اطالعات

ها و ایجاد سرمایۀ اجتماعی کسب کند، ممکن واسطه عضویت در گروهاین منابع و اطالعاتی که فرد به

 (.1323)گرانوتور،  های مختلفی نظیر؛ آموزش، استخدام )کاریابی( و کارآفرینی باشنداست در زمینه

سهیل پروری، تعنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقیت، ایدهبنابراین، سرمایۀ اجتماعی، به

پور شود )قلیهای کارآفرینی محسوب میشود که از جمله شاخصپذیر میرفتارهای نوآورانه و ریسک

 کنند که در بررسی عوامل مثثر براساس، پژوهشگران کارآفرینی اظهار می (. براین2112و همکاران، 

زیرا برای (. 2111)هانسن،  در نظر داشت اجتماعی را باید ساختارهای کاروکسب تصمیمات )نیات(

گیری شروع یک کسب و کار جدید به سطحی از سرمایۀ اجتماعی نیاز است تا افراد را وادار به تصمیم

عبارت دیگر، اکثر پژوهشگران تقویت عوامل به(. 2111)هانسن،  اندازی کسب و کار کندو راه

کنند و بر نقش تلقی می ر کارآفرینانهرفتااجتماعی نظیر سرمایۀ اجتماعی را از جمله عوامل مثثر بر 

ها و فرآیندهای کارآفرینی و تأثیرپذیری مثبت نیات کارآفرینانه افراد از سرمایۀ اجتماعی در فعالیت

 پیوندها و ارتباطات اجتماعی تأکید دارند. 

 محیطی به مجموعۀ وسیعی از عواملی که ممکن است بر -ایعوامل زمینه: محیطی -ايعوامل زمینه

؛ 2113)لوتاج و فرانک،  های کارآفرینانه تأثیر بگذارد، اشاره داردتمایل افراد به درگیری در فعالیت

توانند نقش مهمی محیطی می -ایبراساس نظریۀ اقتصاد سازمانی، عوامل زمینه(. 2111کریستیانسن، 

این عوامل (. 2111، )نورث گیری نگرش و رفتار اقتصادی افراد نظیر کارآفرینی داشته باشنددر شکل

گیری نیت ها نقش مهمی در شکلهای کارآفرینانه باشند و آنگر یا بازدارندۀ فعالیتتوانند تسهیلمی

در این زمینه، شپرو (. 2112)پیتوای و کوپ،  افراد برای ایجاد یک کسب و کار کارآفرینانه دارند

های آموزشی های اجتماعی )حمایتپذیری و نگرش کارآفرینانه به سیستم( بیان نمود که امکان1322)

الگوی نقش،  این عوامل شامل متغیرهای نظیرها هستند، بستگی دارد. ای( که افراد بخشی از آنو حرفه

؛ شیری و 2110ریمی و همکاران، )ک باشندمی دانشگاهی، حمایت محیطی و حمایت دولتی حمایت

 (. 2111؛ بارنیر و همکاران، 2112همکاران، 

در ادبیات کارآفرینی چهار ویژگی، یعنی نیاز به پیشرفت )انگیزۀ : شناختیروان -شخصیتی عوامل

 -عنوان متغیرهای اصلی شخصیتیپذیری، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام بهپیشرفت(، ریسک
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-طوری که این متغیرها بهبه(؛ 2112)چن،  اندالعات کارآفرینی در نظر گرفته شدهشناختی در مطروان

کارآفرینانۀ افراد تأثیر  و نیات های اصلی کارآفرین شدن افراد هستند و بر روحیاتکنندهبینیعنوان پیش

ریزی شده براساس نظریۀ رفتار برنامه (.2112؛ فرانک و همکاران، 2111)گرول و همکاران،  گذارندمی

)لینان و  شده دارنداین چهار متغیر بیشترین تأثیر بر نگرش نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاری درک

 (.2112؛ فینی و همکاران، 2113؛ کریمی و همکاران، 2113چن، 

شناختی به متغیرهای نظیر آموزش، در بافت کارآفرینی، متغیرهای جمعیت: شناختیعوامل جمعیت

دهد که این های کار قبلی اشاره دارند. ادبیات موجود نشان میح تحصیالت و تجربهسن، جنسیت، سط

در این (. 1331)رابینسون و همکاران،  گذارندمتغیرها بر میزان کارآفرینی به صورت نسبی تأثیر می

از صورت غیرمستقیم شناختی افراد بهریزی شده، متغیرهای جمعیتراستا، براساس نظریۀ رفتار برنامه

طریق عوامل انگیزشی )نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( 

برای (. 2110؛ کریمی، 2111)لینان و همکاران،  توانند بر نیت و رفتار کارآفرینانۀ افراد تأثیر بگذارندمی

)مازارول  سب و کاردهندۀ تأثیر جنسیت بر نگرش نسبت به ایجاد یک کها، برخی مطالعات نشانمثال

شده( و دهندۀ ارتباط بین جنسیت و خودکارآمدی )کنترل رفتاری درکبرخی نشان(؛ 1333و همکاران، 

دهندۀ تأثیر جنسیت بر برخی دیگر از مطالعات نیز نشان(؛ 2111)زاهو و همکاران،  نیت کارآفرینی

دهندۀ تأثیر سن، تجربه نشان مطالعات دیگری نیز (.2112)کرر و سکیویرا،  هنجارهای ذهنی هستند

  (.2110)کریمی،  کاری و سطح تحصیالت بر نیت کارآفرینانۀ افراد هستند

 

 گیرینتیجه

این مطالعه با هدف طراحی الگوی مفهومی برای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش 

نی و الگوهای ترویج کارآفرینی عالی کشاورزی تدوین شد. برای این منظور ابتدا مفاهیم ترویج کارآفری

( به 1331ریزی شدۀ آجزن )مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با مبنا قرار دادن نظریۀ رفتار برنامه

های رسمی و غیررسمی نظام آموزش عنوان الگوی مناسبی برای بررسی تأثیر انواع اقدامات و برنامه

ترویج  برای الگوی مفهومی ،یات تجربی موجودعالی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه و بررسی ادب

 ؛ شکل گرفت. 0 شکلصورت کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی به
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-ایدر این الگو متغیرهای بیرونی )عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل زمینه

شناختی( از طریق عوامل انگیزشی )نگرش تی و عوامل جمعیتشناخروان -محیطی، عوامل شخصیتی

نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( بر نیت و در نهایت رفتار کارآفرینانۀ 

ریزان و گذارند. بنابراین، به مدیران، برنامهدانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی تأثیر می

 کارآفرینی در بینشود که برای ترویج و ارتقای لی کشاورزی توصیه میآموزشگران نظام آموزش عا

با متغیرهای بیرونی )عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل  کشاورزی دانشجویان

شناختی( و انگیزشی )نگرش شناختی و عوامل جمعیتروان -محیطی، عوامل شخصیتی-ایزمینه

 را در نظر بگیرند.ای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( نسبت به کارآفرینی، هنجاره

 

 

نگرش به 

 کارآفرینی

 متغیرهاي بیرونی:

)دانش و  عوامل انسانی -1

 مهارت کارآفرینانه(

گذاری )ارزشعوامل فرهنگی  -2

 اجتماعی و محیطی نزدیک(

)سرمایۀ  عوامل اجتماعی -3

 اجتماعی(

 محیطی -ايعوامل زمینه -4

)حمایت دانشگاهی، محیطی، 

 دولتی و الگوی نقش(

-)ریسکعوامل روانشناختی  -1

پذیری، مرکز کنترل درونی، نیاز 

 به پیشرفت، تحمل ابهام(

 شناختیهاي جمعیتویژگی -2

)سن، تجربۀ کاری، جنسیت، 

 آموزش کارآفرینی(

هنجار 

 ذهنی

کنترل 

 رفتاری

نیت 

هکارآفرینان  

رفتار 

هکارآفرینان  

 الگوي مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزي -4شکل 
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Abstract 1 
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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