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  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان)

  
  2زادهمحمدشریف شریف ،*2، محمدرضا محبوبی1سهیال شیرخانی

  ترویج و آموزش کشاورزي، گرایش نوآوري و کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزي  ارشد دانشجوي کارشناسی1
  طبیعی گرگان، ایرانو منابع 

  دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ایران2
  26/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 17/12/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده 
 هدف این پژوهش ارزشیابی دانشجویان از خدمات کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی گرگـان  

نفر از دانشجویانی بودند کـه در دانشـگاه    120بود. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري تحقیق شامل 
نفر از آنان به عنوان نمونه  92هاي کارآفرینانه اشتغال داشتند که تعداد علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به فعالیت

نامه و اساتید گـروه  نامه بود که روایی آن توسط اعضاي کمیته پایانها پرسشتحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده
ترویج و آموزش کشاورزي مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ محاسـبه شـد کـه     

بود.  914/0ارآفرینی و براي انتظارات دانشجویان از خدمات ک 910/0براي ادراکات دانشجویان از خدمات کارآفرینی 
هـا اسـت و   نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد میانگین انتظارات دانشجویان از خدمات کارآفرینی باالتر از ادراکات آن

همچنین با توجه به شکاف منفی بیانگر عدم برآورده شدن انتظارات دانشجویان از خدمات کارآفرینی در دانشگاه بود. 
) مربوط به گویه قابل اعتماد بودن اطالعات ارائه شده از سـوي مرکـز   -15/15کاف منفی (مقادیر میانگین بیشترین ش

 خـدمات  زمینـه  در دانشجویان هايخواسته به سریع پاسخ) مربوط به گویه -46/2کارآفرینی و کمترین شکاف منفی (
جامعـه بـه دانشـجو توسـط      هـاي موجـود بـازار کـار و    ارایه اطالعات دقیق، درست و برپایه واقعیـت بود. کارآفرینی 

 بـه  دانشـگاه  بیشـتر  توجـه ، کارشناسان مرکز کارآفرینی، سخنرانان و مدرسان همکار به ویژه در رویدادهاي کارآفرینی
 نیازهاي رفع به بیشتر توجه و دانشجویان با اساتید ترصمیمانه ارتباط دانشجویان، برقراري معنوي و مادي هايحمایت
تواند به کاهش شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشـجویان  و کار، می کسب شروع و اندازيراه زمینه در آنان آموزشی

  منجر شود.
  

  1کشاورزي دانشگاه  کارآفرینی، خدمات ارزشیابی، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 هـا روش ها،دهد در برنامهشواهد موجود نشان می

 ايعمـده  تغییـرات  امـروز  هايدانشگاه رویکردهاي و
 نیز متحـول  هااز آن موجـود انتظارهـاي شده و ایجاد
). اکنون زمانی 1389(پورعزت و همکاران، است  شده

گیرند تا به ها مورد ارزشیابی قرار میاست که دانشگاه
هـاي خـود را تحقـق    اهداف خود برسـند، مأموریـت  

توانند بخشند و به این سؤال پاسخ دهند که چگونه می
ــرین کیفیــت را داشــته باشــند   در آمــوزش عــالی بهت

)Malicet, 1997(. ــن رابطــه صــاحب  و نظــراندر ای
 را شـرط  کـارآفرینی  عالی، آموزش حوزه اندیشمندان

-آورنـد (تقـی  مـی  شـمار  بـه  هـا دانشگاه توسعه و بقا

  ). 1385مرادي،  پورظهیر و حسن
 بـه  هـا دانشـگاه  توجـه  ضـرورت  شـدن  آشکار با

 کنـار  در محـوري  کـارکرد  یـک  عنـوان  به کارآفرینی
 بـراي  مسـاعد  زمینـه  سازيفراهم پژوهش، و آموزش

 اسـت  یافته اهمیت پیش از بیش دانشگاهی کارآفرینی
 نیازمنـد  البتـه  مهـم  ایـن ). 1394رفتـار و فریـد،   (نیک
 الزم هـاي مشـوق  ارائه و حمایتی محیطی سازيفراهم
تواند نقش بسـیار مهمـی   آموزش کارآفرینی می .است

هاي دانشجویان در جهت خوداشتغالی در تغییر دیدگاه
هاي و از طریق آموزش مهارتو کارآفرینی ایفا نموده 

ــارآفرینی، آن ــت ک ــتغال در  الزم جه ــراي اش ــا را ب ه
زن و بازارهاي کـار خوداشـتغالی آمـاده نمایـد (پـاپ     

  ). 1394همکاران، 
ارائه خدمات بـه موقـع و مناسـب و همچنـین بـا      

ــت در ج ــؤثر  کیفی ــگاه م ــدن دانش ــارآفرین ش ــت ک ه
مشــتریان آمــوزش عــالی را دانشــجویان،  باشــد. مــی

-کارکنان، هیأت علمی، صنایع و جامعـه تشـکیل مـی   

دهند. در بین این مشتریان، دانشجویان بیشترین توجـه  
اند، زیرا انتظارات برآورده نشده را به خود جلب نموده

آنان، عوامـل کلیـدي بـراي رویگردانـی از مؤسسـات      
توسعه کارآفرینی ). Fitri et al., 2008باشد (مذکور می

پـذیر نیسـت و   ن خـدمات امکـان  هـا بـدو  در دانشگاه
هـاي رو بـه جلـو در    ها نیازمند برداشـتن گـام  دانشگاه

جهت ارائه خدمات کارآفرینی به دانشـجویان هسـتند   
در واقـع نظـام خـدمات     ).1381 داریـانی،  احمدپور(

 کارآفرینی بایـد قـادر باشـد خـدماتی چـون آمـوزش      
هـاي یـادگیري و   ایجاد شبکه فنی، مشاوره کارآفرینی،

سرمایه،  به تبادل اطالعات و دانش و مهارت، دسترسی
 هـاي کار و ایجاد زیرسـاخت واندازي کسبتسهیل راه

را بـه مخاطبـان    کارآفرینانه هايفعالیت جهت مناسب
در نتیجـه  ، )1394 زاده،عبداهللا و زادهشریف(ارائه دهد 

-توانند با سـاماندهی کسـب  کارآفرینان دانشگاهی می

کارآفرینانه به ارائه نوآورانه خدمات حمایتی وکارهاي 
برداران، تولیدکنندگان، صنایع تبـدیلی و  مورد نیاز بهره

فرآوري و ... بپردازند. خدمات آموزشـی و ترویجـی،   
هاي فنی، بازاریابی و بازاررسانی، ارائه مشاوره و کمک

فناوري و خـدمات پژوهشـی، توسـعه مکانیزاسـیون،     
هـاي   راعی، بیمـه، ارائـه نهـاده   هاي زتأسیسات و سازه

.. از جمله گذاري مشترك و..جدید کشاورزي، سرمایه
هاي کارآفرینی در عرصه خـدمات حمـایتی بـه    حوزه

رود که باعث توسعه زنجیـره تولیـد و بـازار    شمار می
-کشاورزي و در نتیجه، رسیدن به سودآوري، اشـتغال 

وري، زایی، بهبود کیفیـت محصـوالت، افـزایش بهـره    
زاده و شــود (عبــداهللازایش تــوان رقــابتی و ... مــیافــ

با این وجود تردیـدي نیسـت در   ). 1397زاده، شریف
راستاي نیل به اهداف دانشگاه کارآفرین، صرف ارائـه  
خدمات کارآفرینی به خودي خود کافی نبوده و آنچـه  

ارائــه خــدمات بــا کیفیــت و اثــربخش و مهــم اســت 
ت کـه بایـد بـدان    متناسب با انتظارات دانشجویان اسـ 

  ).1394 زاده،عبداهللا و زادهشریف(توجه جدي شود 
 هدفمند، و پویا نظامی عنوان عالی به آموزش نظام

 آن پایـدار  توسـعه  و است کیفی و کمی بعد دو داراي
(تـوفیقی و   سـت اآن  بعد دو هر موزون رشد گرو در

 بـدون  آن بعـد کمـی   )، لذا گسترش1381نورشاهی، 
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 افــت همچـون  پیامــدهایی کیفیـت توســعه  بـه  توجـه 
 کارآفرینی عدم مغزها، فرار وابستگی علمی، تحصیلی،

داشـت   خواهـد  همـراه  بـه  را دانـش  تولیـد  ضعف و
ــامالیی و همکــاران،   در دیگــر، ســوي از ).1385(آق

 دیـدگاه  از خـدمات  کیفیـت  فهـم  خـدمات،  مدیریت
 از کیفیـت  بررسـی  لـذا  اسـت،  حائز اهمیـت  مشتري
 بـا  کـه  اسـت  ارزیـابی  هايراه از یکی مشتري دیدگاه
 خـدمات  ارائـه  به مشتري، سازمان هايخواسته تأمین
ــر ــل بهت ــی نائ ــود (م ــع  ).Oliveria, 2009ش در واق

را بـا مقایسـه    آنکننـدگان خـدمات، کیفیـت    دریافت
 ،ادراکات و انتظارات خود از خـدمات دریافـت شـده   

بیانگر ارزیـابی مشـتري از   » ادراکات«کنند. ارزیابی می
همـان  » انتظـارات «و اسـت  کیفیت خدمات ارائه شده 

بیـانگر   است. در واقـع انتظـارات  هاي مشتري خواسته
-کـه ارائـه  یزي اسـت  چنسبت به آنمشتري احساس 

اصـل و   جعفـري ( کننددهندگان خدمات باید عرضه 
). اگر سطح انتظارات بـیش از سـطح   1393همکاران، 

ادراکات باشد، کیفیت خدمات دریافت شده از دیدگاه 
شود سبب نارضایتی میدر نتیجه مشتري ضعیف بوده، 

)Shaney et al., 2006.(  
نگاهی به خـدمات کـارآفرینی در دانشـگاه علـوم     

دهـد ایـن   کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نشـان مـی  
هایی چون برگزاري کارگاه آموزشـی   خدمات در زمینه

ــار، برگــزاري سلســله و بازدیــد از محــیط کســب وک
هـاي کـارآفرینی بـا دعـوت از کارآفرینـان بـا       نشست

-هـاي توانمندسـازي دانشـگاهی، اطـالع    تجربه، دوره

ــدادهاي     ــورد روی ــتمر در م ــبتی و مس ــانی مناس رس
ــان برتــ    ــنواره کارآفرین ــزاري جش ــارآفرینی، برگ ر ک

انـدازي بازارچـه کـارآفرینی، برگـزاري     دانشگاهی، راه
ــزاري دوره آپ اســتارت ــد، برگ ــارتی، ویکن ــاي مه ه

-تشکیل تعاونی دانشجویی، تسهیل حمایت از کسـب 

تشـکیل صـندوق حمایـت از     و بنیـان وکارهاي دانش
شود دانشگاهیان ارائه می وکار کسبکارآفرینی و ایجاد 

. با این حـال تـاکنون   )1397زاده و همکاران، (شریف
ــد   مطالعــه اي انجــام نشــده اســت کــه مشــخص نمای

دانشجویان چه ادراکی از خدمات کارآفرینی دارنـد و  
شکی نیست  انتظارات آنان از خدمات مذکور چیست.

اگر خدمات کارآفرینی با کیفیت به دانشـجویان ارائـه   
نشود و مشکالتشان حل نشود بـه مسـائلی همچـون؛    

شود و و هدر رفتن منابع منجر می دلزدگی دانشجویان
تواند به اهداف خود در زمینه کـارآفرینی  دانشجو نمی

رود نتایج ایـن تحقیـق   دست یابد. از این رو انتظار می
-به دستاوردهایی چون افزایش پاسخگویی، مسئولیت

پذیري و ارتبـاط بهتـر مرکـز کـارآفرینی دانشـگاه بـا       
-بـه فعالیـت   دانشجویان و در نتیجه جذب بیشتر آنان

خدمات هاي کارآفرینی منجر شود. نتیجه این امر ارائه 
کارآفرینی با توجه به نیازها و شرایط دانشجو، افزایش 

ها، رضایتمندي دانشـجو از خـدمات   وري فعالیتبهره
پایش، پیامدسنجی و مستندسازي  و حمایتی کارآفرینی

ایـن  . در عـین حـال   هاي کارآفرینی استبهتر فعالیت
ــ ـــد در در راســتاي قضــاوت نظـــام یگــامه مطالع من

یـزان م مرکز کارآفرینی دانشگاه وخصـوص عملکـرد 
آن در ارایه خدمات کـارآفرینی بـه دانشـجویان     توفیق

   شود.میدر نظر گرفته نیز 
  

  پیشینه تحقیق
خدمات و  هاي انجام شده در زمینه کیفیتپژوهش

آوري هاي جمعگیري، روشسازي، اندازهتعریف، مدل
...، منجـر بـه توسـعه    هـا و داده، تجزیه و تحلیـل داده 

پژوهشگران، در ایـن زمینـه شـده     هاي مختلفدیدگاه
ــاران، 1389شــاهوردیانی، ( اســت ــدي و همک ؛ قالون
ــدول   )1395 ــه آن در ج ــه خالص ــت.   1ک ــده اس آم
هـا  پـژوهش این دهد میبررسی پیشینه نشان ن نیهمچ

دانشگاهی بیشتر بـه  هاي در زمینه کارآفرینی در محیط
هـاي کـارآفرینی دانشـجویان و نقـش     بررسی ویژگـی 

ها معطوف بوده و کمتـر  در توسعه این ویژگی آموزش
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ها به مقوله ارائه خدمات حمـایتی کـارآفرینی و   در آن
هـاي دانشـجویان   ها در ارتقاي توانمنـدي اثربخشی آن

از )، 1394زاده، زاده و عبداهللاشریفتوجه شده است (
) در تحقیقی 1390جمله این که چنگیزي و همکاران (

تحــت عنــوان بررســی کیفیــت خــدمات آموزشــی از 
دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك به ایـن  
نتیجه رسیدند کـه انتظـارات دانشـجویان از خـدمات     
ارائه شده برآورده نشـده و بیشـترین شـکاف در بعـد     

ــدلی   ــد هم ــکاف در بع ــرین ش ــمین و کمت ــود.  تض ب
) در تحقیقـی تحـت   1390زاده (زاده و عبـداهللا  شریف

عنوان بررسی رضایت دانشجویان کشاورزي از کیفیت 
ــتر      ــایت بیش ــطح رض ــد س ــه گرفتن ــی، نتیج آموزش

ــایین و  دانشــجویان در خصــوص کیفیــت آموزشــی پ
) 1390( فـر و همکـاران  نـوین عنـایتی  متوسط اسـت. 

 خــدمات کیفیــت ارزیــابی عنــوان تحــت را تحقیقــی
 مـدل  اسـاس  بـر  همـدان  نـور  پیـام  دانشگاه آموزشی

 ادراکـات  کـه  داد نشـان  نتـایج . دادند انجام سروکوال
 در شـده  ارائـه  آموزشی خدمات کیفیت از دانشجویان

 بیشـترین . باالسـت  حـد  در انتظاراتشـان  و پـایین  حد
 بعــد در شــکاف کمتـرین  و همــدلی بعــد در شـکاف 

 که داد نشان نتایج واقع در. گردید مشاهده پاسخگویی
 پیـام  دانشـگاه  آموزشـی  خدمات کیفیت از دانشجویان

 ارائـه  آموزشـی  خـدمات  و نیسـتند  راضی همدان نور
   .سازدنمی برآورده را دانشجویان انتظارات شده

  

  گیري کیفیت خدماتهاي اندازهخالصه مدل -1جدول 
  گیري کیفیت خدمات از طریقاندازه  سال  نویسنده/ نویسندگان  نام مدل

  کیفیت کارکردي و فنی  1984  گرونروس  کیفیت کارکردي فنی
  گانه کیفیت خدمات 10ابعاد   1985  پاراسورامان و همکاران  شکاف

هاي سنتی مدیریت اساس فعالیتکیفیت کارکردي و فنی بر  1990  بروگوویز و همکاران  ترکیب شده کیفیت خدمات
  اجرا و عملکرد)ریزي، (برنامه

  گانه سروکوال ولی تنها مبتنی بر عملکرد 22بر اساس ابعاد   1992  کرونین تیلور  مبتنی بر عملکرد
  هاي محوري، میانی (مرکزي) و جانبیویژگی  1997  فیلیپ و هزات PCPویژگی 

  ابعاد سروکوال تنها مبتنی بر ادراکات  2002  زو و همکاران ITمبتنی بر 
  گیري کیفیت خدماتبخشی اندازه 4پرسشنامه   2006  فیرادوس  مدل هدپرف

  1395 ،و همکاران ، قالوندي1389منبع: شاهوردیانی، 
  

ــوفیقی و همکــاران ( ) در تحقیقــی تحــت 1390ت
عنوان کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشـجویان  
بر اساس مدل سروکوال نشان دادنـد در تمـامی ابعـاد    
کیفیت خدمات آموزشی و عبارات مربوط به سـنجش  
ــانگین   آن، شــکاف کیفیــت وجــود دارد. بیشــترین می

ـ   ب شکاف کیفیت در بعد همدلی و بعد از آن بـه ترتی
در ابعاد فیزیکـی، پاسـخگویی و تضـمین و کمتـرین     
میانگین شکاف مربوط یـه بعـد اطمینـان بـود. نتـایج      

) با هدف بررسی 1391پژوهش قالوندي و همکاران (
کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل 

سروکوال نشان داد که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات، 
ویان، شـکاف منفـی   بین انتظارات و ادراکـات دانشـج  

ــوارد ســطح انتظــارات   ــامی م وجــود داشــته و در تم
-ها بود. رسـول دانشجویان فراتر از سطح ادراکات آن

) در تحقیقـی تحـت عنـوان    1392آبادي و همکاران (
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل سـروکوال از  
دیدگاه دانشجویان دانشگاه علـوم پزشـکی کردسـتان    

وجود شکاف منفی در همـه ابعـاد   نتیجه گرفتند که با 
گانـه کیفیـت، بیشـترین شـکاف مربـوط بـه بعـد        پنج

پاسخگویی و کمترین آن مربوط به بعد اطمینان بـود.  
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گانـه  بین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در ابعاد پنج
مقطـع تحصـیلی و سـنوات    و دانشجویان زن و مـرد،  

تحصیلی دانشجویان رابطه معنی دار وجود نداشت اما 
گانه در حیطه انتظار بین دانشـجویان  لیه ابعاد پنجدر ک

  دار مشاهده شد. زن و مرد تفاوت معنی
) در پژوهشی 1396آقامیرزایی محلی و همکاران (

 خـدمات  کیفیـت  بنـدي رتبـه  و تحت عنوان ارزیـابی 
 موردي دانشگاه دانشجویان مطالعه دیدگاه از آموزشی

دیـدگاه  از  کـه  دادنـد  مازنـدران نشـان   فنـون  و علـوم 
دانشجویان در هر پنج بعد کیفیـت خـدمات، شـکاف    
منفی وجود دارد. بیشترین میانگین شکاف کیفیـت بـه   
ترتیب در ابعاد شرایط فیزیکی، پاسخگویی، همـدلی،  
تضمین و قابلیت اطمینان مشاهده شد. همچنین نتـایج  
آنها نشان داد بین متغیر جمعیت شـناختی جنسـیت و   

ناداري بـا شـکاف در هـر    هاي تحصیلی تفاوت معترم
گانه وجود نـدارد و بـه جـز بعـدهاي     یک از ابعاد پنج

پاسخگویی و تضمین، بین متغیر مقطـع تحصـیلی بـا    
گانه تفاوت معنادار مشـاهده  شکاف، در سایر ابعاد پنج

شده است. متغیر معدل با شکاف در هر یـک از ابعـاد   
جز پاسخگویی و همـدلی تفـاوت معنـادار    گانه بهپنج
جز بعـد  ته و بین متغیر رشته تحصیلی با شکاف بهداش

شرایط فیزیکی در بقیه ابعاد تفـاوت معنـادار مشـاهده    
اي ) در مطالعـه 1396اجاقی و همکـاران ( نشده است. 

ــوزش     ــدمات آم ــت خ ــابی کیفی ــوان ارزی ــت عن تح
ــگاه رازي    ــاورزي دانش ــکده کش ــارآفرینی در دانش ک

شـکاف   کرمانشاه به این نتیجه رسـیدند کـه بیشـترین   
کیفیت در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف کیفیت در 

   بعد فیزیکی است.
Chua )2004 (ــه ــاره اي دردر مطالعـ ــت بـ  کیفیـ
ــدیریت در دانشــکده آموزشــی خــدمات  بازرگــانی م
 تمـام  نشـان داد در  کانـادا  تورنتـوي  رایرسون دانشگاه

 داشـت؛  وجـود  کیفیـت  منفـی  شـکاف  خدمات ابعاد
 و تضــمین بعــد در کیفیــت منفــی شــکاف بیشــترین

 Barnes.شـد  مشـاهده  اطمینان بعد در شکاف کمترین
ــه منظــور تعیــین ادراکــات و ) در مطالعــه2005( اي ب

انتظارات دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آموزشی 
نشان داد که در تمام ابعـاد کیفیـت خـدمات شـکاف     

یعنـی دانشـجویان از کیفیـت    است منفی وجود داشته 
خدمات آموزشی ارائه شده ناراضی بودنـد،  کلیه ابعاد 

همچنین بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد تضمین 
ــان مشــاهده شــد.   و کمتــرین شــکاف در بعــد اطمین

Emanuel  وAdams )2006 (منظــور بــه در تحقیقــی 
 نشان متحده ایاالت در آموزشی خدمات کیفیت تعیین
 آنهـا  بـه  کیفیت با خدمات دانشجویان دیدگاه از دادند
 تحـت  ايمقالـه  ) درOliveria )2009شـود.  نمی ارائه

 آموزش مقیاس سروکوال در کاربرد و سازگاري عنوان
 مقیـاس  ابعـاد  همـه  در هکـ  رسـید  نتیجـه  این به عالی

دارد و خطاي قابل توجهی در این  وجود منفی شکاف
خدمات وجود دارد که کیفیت خدمات ارائـه شـده را   

 ) در2011( همکـاران  و Pavlina .انـدازد به خطر مـی 
ــوان تحــت تحقیقــی ــت از دانشــجویان درك عن  کیفی
ــان نشــان عــالی آمــوزش در آمــوزش ــد آن  درك دادن

ــی از صــحیحی ــايویژگ ــت ه ــوزش کیفی ــد.  آم دارن
Farahmandian ) در تحقیقی تحت 2013و همکاران (

 از دانشـجویان  رضایت و خدمات کیفیت دركعنوان 
 کیفیت از دانشجویان اکثر تقریباً دریافتندعالی  آموزش
 المللـی بـین  تجـارت  دانشـکده  در شده ارائه خدمات

 هـا یافته همچنین،. دارند ضایتردر مالزي  کواالالمپور
 برنامه مشاوره، خدمات تسهیالت، عوامل که داد نشان

-مثبت و معنی شهریه تأثیر و مالی هايکمک و درسی

 همکـاران  و Byunدارد. جویان دانشـ  رضایت بر داري
 اثربخشـی  مطالعـه  عنـوان  تحت پژوهشی ) در2018(

 تحصـیالت  هايدر دوره کارآفرینی آموزش هايبرنامه
عالی کشور کره جنوبی  آموزش مؤسسات در تکمیلی
 برنامـه  ترجیحـات  در تفاوت که رسیدند نتیجه به این

ــی ــه و درس ــی برنام ــناخته آموزش ــده ش ــط ش  توس
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نتــایج ایــن  .دارد وجـود  التحصــیل فــارغ دانشـجویان 
هـاي  پژوهش پیامـدهاي دانشـگاهی و عملـی برنامـه    

در این تحقیـق،  آموزش کارآفرینی را نشان داده است. 
هـاي  بندي موضوعات و برنامهاز نظر دانشگاهی، طبقه

-درسی آموزش کارآفرینی بر مبنـاي تحلیـل اهمیـت   
هـاي درسـی و   بهبود برنامـه  ،رضایت و از نظر عملی

سازي مدارس کارآفرینی پیشـنهاده  لآموزشی براي فعا
  شده است.

 ،با توجه به بررسی مبانی نظري و پیشـینه تحقیـق  

مدل مفهومی این تحقیق تلفیقی از مـدل سـروکوال و   
هدف کلی ایـن  همچنین،  ).1باشد (شکل  هدپرف می

در  یاندانشـجو  ینیخـدمات کـارآفر   یابیارزشتحقیق 
 و گرگـان  یعـی و منـابع طب  يدانشگاه علـوم کشـاورز  

 دانشجویان ادراکات شناخت شامل اختصاصی اهداف
 دانشـجویان  انتظارات شناسایی کارآفرینی، خدمات از
مقایسـه انتظـارات و    همچنین و کارآفرینی خدمات از

 دانشگاه در ادراکات دانشجویان از خدمات کارآفرینی
  .بود گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم

  

  
  

  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 
  

  روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف، کـاربردي و از لحـاظ    

درجه نظارت و کنترل، میدانی و از لحـاظ گـردآوري   
هــا از نــوع تحقیقــات توصــیفی اســت. همچنــین داده

تـوان  تحقیق حاضر را به دلیل استفاده از پرسشنامه می
در  بندي کـرد. هاي پیمایشی نیز طبقهتحقیق يدر زمره

گیـري  هـا و انـدازه  تحقیق حاضر ابزار گـردآوري داده 
متغیرها، یک پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجـه  

 در که به چارچوب نظري و اهداف تحقیق تدوین شد
ارزشیابی ادراکات و انتظارات دانشـجویان از  آن براي 

توســط انجــام شــده از مطالعــه  ،خــدمات کــارآفرینی
ــاران ( ــدي و همکـ ) 2006( Firdaus) و 1395قالونـ

در سـه  ، 2استفاده شد. ایـن پرسشـنامه طبـق جـدول     
بخش اصلی تدوین شد: بخش اول متغیرهاي شخصی 

گویـه، بخـش    13مشتمل بـر   ،اي پاسخگویانو حرفه
بــود.  گویــه 8مشــتمل بــر  ،دوم متغیرهــاي تحصــیلی

 خدمات ادراك شده

 

 

دیدگاه دانشجویان 
خدمات  در مورد

 کارآفرینی

 

 

 

 خدمات مورد انتظار

ارزشیابی 
خدمات 

 کارآفرینی

میزان 
 شکاف



 و همکاران شیرخانی سهیال 

61 

 27شـامل   ،هاي مرتبط بـا ارزشـیابی کـارآفرینی    گویه
انتظـارات   در زمینهگویه  27ادراکات و زمینه گویه در 

دانشجویان بود که در قالب طیف لیکرت از خیلی کم 

= 4= متوسـط؛  3= کـم؛  2کم؛ = خیلی1(تا خیلی زیاد 
  مورد سنجش قرار گرفت.= خیلی زیاد)، 5زیاد؛ 
 

  

  هاي هر بخشتعداد گویه هاي مختلف وهاي مختلف پرسشنامه بر اساس بخشبخش -2جدول 
  هاتعداد گویه  متغیرها  ردیف

  13  اي دانشجویانمتغیرهاي شخصی و حرفه  1
  8  متغیرهاي تحصیلی  2
  27  ارزشیابی ادراکات کارآفرینی دانشجویان  3
  27  ارزشیابی انتظارات کارآفرینی دانشجویان  4
  

پرسشنامه تحقیق توسط روایی محتوایی و ظاهري 
نامـه و اسـاتید گـروه تـرویج و     اعضـاي کمیتـه پایـان   

آموزش کشـاورزي تأییـد شـد. همچنـین بـه منظـور       
افــزار محاســبه اعتبــار پرسشــنامه، بــا اســتفاده از نــرم

SPSS16    ــداد ــراي تع ــاخ ب ــاي کرونب ــریب آلف  30ض
پرسشنامه خارج از محدوده جغرافیـایی تحقیـق و در   

  ). 3یل گردید (جدول دانشگاه گلستان تکم

  

  ضریب آلفاي کرونباخ براي دو شاخص ادراکات و انتظارات -3 جدول
  مقدار آلفا  هیتعداد گو  نوع شاخص

  914/0  27  انتظارات
  910/0  27  ادراکات

  802/0  75  کل
  

ــق شــامل   ــن تحقی ــاري ای ــر  120جامعــه آم از نف
هـاي  دانشجویان دختر و پسـر بودنـد کـه بـه فعالیـت     

کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی  
ي تصـادفی  گیري به شیوهگرگان اشتغال داشتند. نمونه

دختر  32از بین دانشجویان مذکور انجام شد در نتیجه 
پسر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بـراي   60و 

از جدول مورگان استفاده شـد. بـر    تعیین حجم نمونه
دســت آمــد. بــه نفــر 92ایــن اســاس، حجــم نمونــه 

 ها به دو صورت حضوري و آنالیـن توزیـع  پرسشنامه
 44پرسشـنامه بـه صـورت حضـوري و      48، کـه  شد

  . پرسشنامه به صورت آنالین تکمیل گردید
 

  هایافته
   14/25 انـپاسخگوی سنی نتایج نشان داد میانگین

 نفر 32ها پسر و از نمونه) درصد 2/65( نفر 60سال، 
 در پاسخگو تعداد بیشترین. دختر بودند) درصد 8/34(

 تعـداد  کمتـرین  و) درصد 25( نفر 23 باغبانی با رشته
 1 چوب با مهندسی و غذایی صنایع رشته پاسخگو در

از نظــر مقطــع تحصــیلی،  .بودنــد) درصــد 1/1( نفــر
 کارشناسـی بـا   دانشجویان به مربوط فراوانی بیشترین

 فراوانـی  با پاسخگویان بیشتر .بود درصد 62( نفر 57
 8/34( نفــر 32 و غیرشــاغل ،)درصــد 2/65( نفـر  60

 75 تعـداد  بـه  پاسخگویان بیشتر .بودند شاغل) درصد
 )درصـد  5/18( نفـر  17 و مجـرد ) درصـد  5/81( نفر

 4/80( نفـر  74 فراوانی با پاسخگویان بیشتر .اندمتأهل
 روسـتا  در) درصـد  6/19( نفـر  18 و شهر در) درصد
 نفـر  59 فراوانـی  با پاسخگویان بیشتر .کنند می زندگی

ــد 1/64( ــاه در) درص ــوزش کارگ ــا آم ــارآفرینی، ب  ک
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ــی ــر 70 فراوان ــاســخنرانی در) درصــد 1/76( نف  و ه
 6/32( نفـر  30، بـا فراوانـی   کـارآفرینی  هـاي نشست
 نفـر  44فراوانی  آپی، بااستارت رویدادهاي در) درصد

 فراوانی و با کارآفرینی هايجشنواره در) درصد 8/47(

کارآفرینی مشـارکت   بازدید در) درصد 9/73( نفر 68
داراي  پاسـخگویان  از) درصد 8/59( نفر 55 اند.کرده
   .هستند اجرا حال در وکار کسب طرح

  

  کارآفرینیاز خدمات بندي ادراکات دانشجویان اولویت -4 جدول
 اولویت انحراف معیار میانگین  گویه

72/2  ها) در دانشگاهآموزش اثربخش کارآفرینی (در قالب درس و کارگاه  13/1  13 
57/2  هاي حمایتی در حوزه کارآفرینیتعهد دانشگاه به پیشبرد و اجراي برنامه  05/1  24 

66/2  امورکارآفرینیانگیزه بخشی و تشویق مناسب (مادي و معنوي) دانشجویان به   25/1  17 
79/2  اعتماد اساتید به دانشجویان در امور کارآفرینی  09/1  7 

63/2  ارائه به موقع خدمات مقتضی به دانشجویان متقاضی کسب و کار  23/1  20 
59/2  هاي دانشجویان در زمینه خدمات کارآفرینیپاسخ سریع به خواسته  09/1  23 

73/2  اساتید در زمینه ایده پردازي و کارآفرینی اتکاء و اعتماد دانشجویان به  05/1  12 
53/2  احساس حمایت و پشتیبانی دانشجویان از طرف دانشگاه در زمینه کارآفرینی  15/1  25 
38/2  توجه خاص اساتید به رفع نیازهاي آموزشی خاص هر یک از دانشجویان   99/0  27 

65/2  کارتمرکز استاد بر عالیق دانشجویان حوزه کسب و   13/1  18 
83/2  شناخت و تسلط اساتید در تدریس آموزش کارآفرینانه  10/1  3 
91/2  نگرش مثبت مدرسان به دانشجویان در حوزه کارآفرینی  10/1  2 

67/2  ارائه بازخورد در مورد میزان پیشرفت دانشجو درباره برنامه کار در مرکز کارآفرینی  09/1  16 
61/2  هاي کارآفرینیبه دانشجویان براي پیشبرد فعالیتارایه زمان مناسب و کافی   09/1  21 

64/2  هاي کارآفرینی در دانشگاهانعطاف پذیري در روند انجام کار و برنامه  96/0  19 
70/2  ي کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاهبرگزاري رویدادهاي شناخته شده  10/1  14 

78/2  در امور کسب و کار و کارآفرینیبرخورداري مدرسان از تجربه و تسلط کافی   12/1  9 
45/2  رسیدگی موثر و فوري به شکایات دانشجویان در زمینه خدمات حمایتی کارآفرینی  06/1  26 

80/2  ارتباطات خوب بین کادر اداري و دانشجویان در امر کارآفرینی  21/1  6 
68/2  ي کارآفرینینگرش مثبت کادر اداري دانشگاه نسبت به وظایف محوله در زمینه  08/1  15 

76/2  رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض به دانشجویان در امور کارآفرینی  21/1  11 
77/2  هاي کارآفرینیوجود میزان نسبتا خوب آزادي عمل براي دانشجویان در برنامه  08/1  10 

82/2  قابل اعتماد بودن اطالعات ارائه شده از سوي مرکز آفرینی  10/1  4 
07/3  دسترسی و ارتباط آسان با تشکیالت کارآفرینی در دانشگاه  16/1  1 

81/2  ارایه مناسب مشاوره شغلی به دانشجویان با رویکرد کارآفرینی و خوداشتغالی  15/1  5 
79/2  امکان ارائه بازخورد جهت بهبود عملکرد تشکیالت کارآفرینی دانشگاه  06/1  8 

60/2  در ارائه خدمات کارآفرینی به دانشجویانوجود رویه هاي استاندارد و ساده   14/1  22 
 .باشدمی 1-5دامنه میانگین از ٭

  
از خــدمات بنــدي ادراکــات دانشــجویان اولویــت

 و دسترسـی " هـاي کارآفرینی دانشگاه نشان داد گویه
، "دانشـگاه  در کـارآفرینی  تشـکیالت  بـا  آسان ارتباط

ــه دانشــجویان در حــوزه  " نگــرش مثبــت مدرســان ب
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شناخت و تسـلط اسـاتید در تـدریس    "و  "کارآفرینی
، داراي بیشــترین اهمیــت و  "آمــوزش کارآفرینانــه 

احساس حمایت و پشتیبانی دانشجویان از " هاي گویه
رسیدگی موثر و "، "طرف دانشگاه در زمینه کارآفرینی

ــه شــکایات دانشــجویان در زمینــه خــدمات  فــوري ب
توجه خاص اسـاتید بـه رفـع    "و  "حمایتی کارآفرینی

، "نیازهاي آموزشـی خـاص هـر یـک از دانشـجویان     
  ). 4داراي کمترین اهمیت بوده است (جدول 

 
  از خدمات کارآفرینیبندي انتظارات دانشجویان اولویت -5 جدول

 اولویت انحراف معیار میانگین  گویه
34/3  ها) در دانشگاهآموزش اثربخش کارآفرینی (در قالب درس و کارگاه  21/1  19 

37/3  هاي حمایتی در حوزه کارآفرینیتعهد دانشگاه به پیشبرد و اجراي برنامه  33/1  16 
30/3  انگیزه بخشی و تشویق مناسب (مادي و معنوي) دانشجویان به امورکارآفرینی  23/1  23 

38/3  در امور کارآفرینی اعتماد اساتید به دانشجویان  17/1  15 
27/3  ارائه به موقع خدمات مقتضی به دانشجویان متقاضی کسب و کار  26/1  26 

23/3  هاي دانشجویان در زمینه خدمات کارآفرینیپاسخ سریع به خواسته  26/1  27 
60/3  زمینه ایده پردازي و کارآفرینیاتکاء و اعتماد دانشجویان به اساتید در   05/1  1 

33/3  احساس حمایت و پشتیبانی دانشجویان از طرف دانشگاه در زمینه کارآفرینی  30/1  20 
36/3  توجه خاص اساتید به رفع نیازهاي آموزشی خاص هر یک از دانشجویان   22/1  17 

31/3  تمرکز استاد بر عالیق دانشجویان حوزه کسب و کار  10/1  22 
43/3  شناخت و تسلط اساتید در تدریس آموزش کارآفرینانه  15/1  10 
44/3  نگرش مثبت مدرسان به دانشجویان در حوزه کارآفرینی  05/1  9 

28/3  ارائه بازخورد در مورد میزان پیشرفت دانشجو درباره برنامه کار در مرکز کارآفرینی  02/1  25 
32/3  هاي کارآفرینیبراي پیشبرد فعالیتارایه زمان مناسب و کافی به دانشجویان   13/1  21 

40/3  هاي کارآفرینی در دانشگاهانعطاف پذیري در روند انجام کار و برنامه  04/1  13 
59/3  ي کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاهبرگزاري رویدادهاي شناخته شده  04/1  2 

54/3  کار و کارآفرینیبرخورداري مدرسان از تجربه و تسلط کافی در امور کسب و   07/1  3 
42/3  رسیدگی موثر و فوري به شکایات دانشجویان در زمینه خدمات حمایتی کارآفرینی  31/1  11 

46/3  ارتباطات خوب بین کادر اداري و دانشجویان در امر کارآفرینی  22/1  7 
48/3  ي کارآفرینینگرش مثبت کادر اداري دانشگاه نسبت به وظایف محوله در زمینه  20/1  5 

47/3  رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض به دانشجویان در امور کارآفرینی  21/1  6 
39/3  هاي کارآفرینیوجود میزان نسبتا خوب آزادي عمل براي دانشجویان در برنامه  20/1  14 

53/3  قابل اعتماد بودن اطالعات ارائه شده از سوي مرکز آفرینی  20/1  4 
45/3  آسان با تشکیالت کارآفرینی در دانشگاهدسترسی و ارتباط   24/1  8 

41/3  ارایه مناسب مشاوره شغلی به دانشجویان با رویکرد کارآفرینی و خوداشتغالی  23/1  12 
29/3  امکان ارائه بازخورد جهت بهبود عملکرد تشکیالت کارآفرینی دانشگاه  08/1  24 

35/3  کارآفرینی به دانشجویان وجود رویه هاي استاندارد و ساده در ارائه خدمات  23/1  18 
  .باشدمی 1-5دامنه میانگین از ٭
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  نتایج مقایسه میانگین ادراکات و انتظارات پاسخگویان -6جدول 

 ٭میانگین  گویه  ردیف
  ادراکات

 ٭میانگین
  انتظارات

میزان 
 Z Sigمقدار   شکاف

  000/0  -681/3  -03/6  71/35  68/29  دانشگاهها) در آموزش اثربخش کارآفرینی (در قالب درس و کارگاه  1

هاي حمایتی در حوزه تعهد دانشگاه به پیشبرد و اجراي برنامه  2
  000/0  -354/4  -26/12  76/35  50/23  کارآفرینی

 انگیزه بخشی و تشویق مناسب (مادي و معنوي) دانشجویان به امور  3
  000/0  -676/3  -27/13  35/35  08/22  کارآفرینی

  000/0  -512/3  -92/9  15/35  23/25  در امور کارآفرینی اساتید به دانشجویاناعتماد   4
  001/0  -433/3  -55/5  11/33  56/27  ارائه به موقع خدمات مقتضی به دانشجویان متقاضی  5
  001/0  -390/3  -46/2  68/33  22/31  هاي دانشجویان در زمینه خدمات کارآفرینیپاسخ سریع به خواسته  6
  000/0  -054/5  -78/11  46/36  68/24  اعتماد دانشجویان به اساتید در زمینه ایده پردازي و کارآفرینیاتکاء و   7

احساس حمایت و پشتیبانی دانشجویان از طرف دانشگاه در زمینه   8
  000/0  -263/4  -45/12  98/37  53/25  کارآفرینی

  000/0  -309/5  -98/12  80/33  82/20  توجه اساتید به رفع نیازهاي آموزشی خاص هر یک از دانشجویان  9
  000/0  -773/3  -13/8  84/35  71/27  تمرکز استاد بر عالیق دانشجویان حوزه کسب و کار  10
  000/0  -401/3  -95/12  52/36  57/23  شناخت و تسلط اساتید در تدریس آموزش کارآفرینانه  11
  000/0  -495/3  -79/8  68/32  89/23  نگرش مثبت مدرسان به دانشجویان در حوزه کارآفرینی  12

ارائه بازخورد در مورد میزان پیشرفت دانشجو درباره برنامه کار در   13
  000/0  -748/3  -59/8  51/35  92/26  مرکز کارآفرینی

هاي ارایه زمان مناسب و کافی به دانشجویان براي پیشبرد فعالیت  14
  000/0  -945/3  -19/4  03/34  84/29  کارآفرینی

  000/0  -206/4  14/1  28/31  42/32  هاي کارآفرینی در دانشگاهپذیري در روند انجام کار و برنامهانعطاف   15
  000/0  -294/5  74/11  11/19  85/30  ي کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاهبرگزاري رویدادهاي شناخته شده  16

برخورداري مدرسان از تجربه و تسلط کافی در امور کسب و کار و   17
  000/0  -505/4  -66/10  43/31  77/20  کارآفرینی

رسیدگی موثر و فوري به شکایات دانشجویان در زمینه خدمات   18
  000/0  -913/4  -88/10  56/31  68/20  حمایتی کارآفرینی

  000/0  -687/3  -25/9  30/36  05/27  ارتباطات خوب بین کادر اداري و دانشجویان در امر کارآفرینی  19

ي کادر اداري دانشگاه نسبت به وظایف محوله در زمینهنگرش مثبت   20
  000/0  -674/4  -11/4  67/28  56/24  کارآفرینی

  000/0  -131/4  -38/7  67/28  29/21  رفتار و توجه برابر و بدون تبعیض به دانشجویان در امور کارآفرینی  21

وجود میزان نسبتا خوب آزادي عمل براي دانشجویان در برنامه هاي   22
  000/0  -776/3  -28/5  82/29  54/24  کارآفرینی

  000/0  -654/4  -15/15  29/32  14/17  قابل اعتماد بودن اطالعات ارائه شده از سوي مرکز آفرینی  23
  007/0  -688/2  0  50/27  50/27  دسترسی و ارتباط آسان با تشکیالت کارآفرینی در دانشگاه  24

با رویکرد کارآفرینی و ارایه مناسب مشاوره شغلی به دانشجویان   25
  000/0  -505/3  27/3  32/26  59/29  خوداشتغالی

  001/0  -320/3  -34/7  78/31  44/24  امکان ارائه بازخورد جهت بهبود عملکرد تشکیالت کارآفرینی دانشگاه  26
  000/0  -212/4  -61/9  36/31  75/21  وجود رویه هاي استاندارد و ساده در ارائه خدمات کارآفرینی به دانشجویان  27

  باشدمی 1-5دامنه میانگین از ٭
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از خــدمات بنــدي انتظــارات دانشــجویان اولویـت 
اتکاء و اعتماد " هايکارآفرینی دانشگاه نشان داد گویه

ــده    ــه ای ــاتید در زمین ــه اس ــجویان ب ــردازي و دانش پ
ي برگـزاري رویـدادهاي شـناخته شـده    "، "کارآفرینی

برخورداري "و  "کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاه
مدرسان از تجربه و تسلط کافی در امور کسب و کـار  

 هـاي گویـه ، داراي بیشـترین اهمیـت و   "و کارآفرینی
ارائـه بــازخورد در مــورد میــزان پیشــرفت دانشــجو  "

ارائه به موقـع  "، "درباره برنامه کار در مرکز کارآفرینی
 "یان متقاضی کسب و کـار خدمات مقتضی به دانشجو

هـاي دانشـجویان در زمینـه    پاسخ سریع به خواسته"و 
، داراي کمتــرین اهمیـت بــوده   "خـدمات کـارآفرینی  

  ).5است (جدول 
ــات     ــارات و ادراک ــانگین انتظ ــه می ــراي مقایس ب
ــارآفرینی از آزمـــون     ــدمات کـ ــجویان از خـ دانشـ

، 6ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتـایج جـدول   
انتظارات و ادراکـات منفـی   میزان شکاف بین میانگین 

در واقع در غالب موارد میـانگین ادراکـات   بوده است. 
پاسـخگویان از خـدمات کـارآفرینی دانشـگاه (وضـع      
موجود)، از میانگین انتظارات پاسخگویان از خـدمات  
کارآفرینی دانشگاه (وضع مطلوب)، کمتر بوده اسـت.  

قابـل اعتمـاد   گویـه   بیشترین شکاف منفی مربوط بـه 
بـودن اطالعــات ارائـه شــده از سـوي مرکــز آفرینــی    

 ) و کمترین شکاف منفـی مربـوط بـه گویـه    -15/15(

 زمینـه  در دانشـجویان  هـاي خواسـته  بـه  سـریع  پاسخ
)، بوده است. همچنین این -46/2کارآفرینی ( خدمات

 و بخشـی  هـاي انگیـزه  شکاف منفـی در مـورد گویـه   
ــادي( مناســب تشــویق ــو و م ــه دانشــجویان) يمعن  ب

امورکارآفرینی، توجه اساتید به رفع نیازهاي آموزشـی  
 اساتید تسلط و خاص هر یک از دانشجویان، شناخت

 و حمایـت  کارآفرینانـه، احسـاس   آموزش تدریس در
ــتیبانی ــجویان پش ــرف از دانش ــگاه ط ــه در دانش  زمین

-برنامـه  اجراي و پیشبرد به دانشگاه کارآفرینی و تعهد

کارآفرینی قابـل توجـه اسـت.     حوزه در حمایتی هاي
پذیري در هاي انعطافالزم به ذکر است در مورد گویه

هـاي کـارآفرینی در دانشـگاه،    روند انجام کار و برنامه
ي کــارآفرینی و برگــزاري رویــدادهاي شــناخته شــده

کسب و کار در دانشـگاه و ارایـه مناسـب و مشـاوره     
ــارآفرینی     ــرد ک ــا رویک ــجویان ب ــه دانش ــغلی ب و  ش

میانگین ادراکات پاسخگویان از میانگین  خوداشتغالی،
    انتظارات بیشتر بوده است (شکاف مثبت). 

 
  گیريبحث و نتیجه

 بــه هــادانشــگاه توجــه ضــرورت شــدن آشــکار بــا
 کنـار  در محـوري  کـارکرد  یـک  عنـوان  به کارآفرینی

 بـراي  مسـاعد  زمینـه  سازيفراهم پژوهش، و آموزش
 .است یافته اهمیت پیش از بیش دانشگاهی کارآفرینی
ــین ــارآفرینی توســعه همچن ــادانشــگاه در ک ــدون ه  ب
 نیازمنــد هــادانشــگاه و نیســت پــذیرامکــان خــدمات
 خـدمات  ارائـه  جهت در جلو به رو هايگام برداشتن

در عین حال، رضایت . هستند دانشجویان به کارآفرینی
دانشجویان از خدمات کارآفرینی دانشگاه در صـورتی  

سطح انتظارات (وضعیت مطلوب)، کمتـر از  که است 
 با پژوهش اینسطح ادراکات (وضعیت موجود) باشد. 

 در کـارآفرینی  خـدمات  از دانشجویان ارزشیابی هدف
 انجـام  گرگـان  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

ــایج  .شــد ــتنت ــات دانشــجویان اولوی ــدي ادراک از بن
ــه  ــارآفرینی دانشــگاه نشــان داد گوی  هــايخــدمات ک

 در کـارآفرینی  تشکیالت با آسان ارتباط و دسترسی"
نگرش مثبت مدرسـان بـه دانشـجویان در    "، "دانشگاه

شــناخت و تســلط اســاتید در "و  "حــوزه کــارآفرینی
داراي بیشـترین اهمیـت   ، "تدریس آموزش کارآفرینانه

هستند. این نتیجه بیانگر این است که خدمات نـامبرده  
 بــه دانشــگاه مثبــت نگــرشموضــوع کــه عمــدتاً بــه 

مربوط است، از نظر دانشجویان دانشجویان  کارآفرینی
بیشـتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه      در وضعیت موجود، 
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ــت. ــایج   اس ــین نت ــتهمچن ــارات  اولوی ــدي انتظ بن
از خدمات کـارآفرینی دانشـگاه نشـان داد    دانشجویان 

اتکاء و اعتماد دانشـجویان بـه اسـاتید در    " هايگویه
برگزاري رویدادهاي "، "پردازي و کارآفرینیزمینه ایده

 "ي کارآفرینی و کسب و کار در دانشـگاه شناخته شده
برخورداري مدرسان از تجربـه و تسـلط کـافی در    "و 

داراي بیشترین اهمیت  "امور کسب و کار و کارآفرینی
هستند. این نتیجه بیانگر این است که خدمات نـامبرده  

 قبـال  در اساتید ايرفهح رویکردموضوع که عمدتاً به 
مربوط است، از نظر دانشجویان  کارآفرینی از حمایت

  باید مورد توجه بیشتري قرار گیرد. دانشجویان 
نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد بـین     عالوه بر این، 

از خدمات کارآفرینی ادراکات و انتظارات دانشجویان 
در دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان     

در غالـب  به طـوري کـه    داري وجود داردمعنیفاصله 
ــارات از     ــانگین انتظ ــات از می ــانگین ادراک ــوارد می م

دال کـه   خدمات کارآفرینی دانشگاه، کمتر بوده اسـت 
این به معناي آن است که  وجود شکاف منفی است.بر 

ارایـه خـدمات    ،در مواردي کـه شـکاف منفـی اسـت    
کارآفرینی به دانشجویان به خوبی انجام نشده است و 

هـا  انتظارات دانشجویان از ادراکـات آن  ،به تعبیر دیگر
هاي کبریایی و یافتهنتایج این بخش با  باشد.بیشتر می

ــاران ( ــاران ( 1384همک ــزي و همک )، 1390)، چنگی
)، عنایتی نـوین فـر و   1390زاده (زاده و عبداهللاشریف

ــاران (ه ــاران (1390مکـ )، 1390)، تـــوفیقی و همکـ
آبادي و همکاران )، رسول1391قالوندي و همکاران (

)، رضایی و 1393)، جعفري اصل و همکاران (1391(
ــاران ( ــاران ( 1394همکـ ــاقی و همکـ )، 1396)، اجـ

)، 2004( Chua)، 1396قامیرزایی محلی و همکاران (آ
Barnes )2005 ،(Emanuel و Adams )2006 ،(

Oliveria ) همخـوانی دارد کـه در   2009و همکاران (
مطالعات خود نشـان دادنـد در تمـامی ابعـاد کیفیـت      
خدمات، بین ادراکات و انتظارات دانشجویان، شکاف 

بیشـترین  با توجه به این کـه  منفی وجود داشته است. 
قابـل اعتمـاد بــودن   شـکاف منفـی مربـوط بـه گویـه      

دانشگاه بوده  مرکز آفرینیاطالعات ارائه شده از سوي 
-پایه واقعیت ارایه اطالعات دقیق، درست و بر ،است

هاي موجود بازار کـار و جامعـه بـه دانشـجو توسـط      
کارشناسـان مرکـز کـارآفرینی، سـخنرانان و مدرسـان      

کارگاه، همکار به ویژه در رویدادهاي کارآفرینی چون 
 سخنرانی، نشسـت، بازدیـد و.... قابـل توصـیه اسـت.     

ــین ادراکــات و انتظــارات ین شــکاف منفــی همچنــ ب
 تشـویق  و بخشیهاي انگیزهدر مورد گویهدانشجویان 

ــب ــادي( مناس ــوي و م ــجویان) معن ــه دانش ــور ب  ام
کارآفرینی، توجه اسـاتید بـه رفـع نیازهـاي آموزشـی      

 اساتید تسلط و خاص هر یک از دانشجویان، شناخت
 و حمایـت  کارآفرینانـه، احسـاس   آموزش تدریس در

ــتیبانی ــجویان پش ــرف از دانش ــگاه ط ــه در دانش  زمین
ــد ــارآفرینی و تعه ــگاه ک ــه دانش ــبرد ب ــراي و پیش  اج

قابـل توجـه    کـارآفرینی  حـوزه  در حمایتی هاي برنامه
انجـام اقـدامات زیـر نیـز بـا هـدف       ، است. از این رو

ــارات     ــات و انتظ ــین ادراک ــی ب ــکاف منف ــاهش ش ک
قابـل  از خـدمات کـارآفرینی در دانشـگاه    دانشجویان 

  توصیه است:
 ارتبـاط  و دسترسـی  امکـان توجه بیشتر دانشگاه به  -

ــا آســان ــارآفرینی تشــکیالت دانشــجویان ب  در ک
 آنـان از و معنـوي  هـاي مـادي   حمایتو  دانشگاه
بودجه و منابع الزم براي تأمین مـالی  تامین (چون 
بهـره، در  اعطـاي وام کـم  هاي کـارآفرینی،  فعالیت

ملزومـات و فضـاي   اختیار گـذاردن تجهیـزات و   
هـاي الزم بـراي   توسعه زیرساختو  کسب و کار

سرکشــی ، وکــار دانشــجوییهــاي کســبفعالیــت
 معرفـی مدیران و مسئوالن از فضاي کسب و کار، 

 و گـذاران ، سـرمایه جامعه بهدانشجویان کارآفرین 
   ؛) و... آنان تکریم
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تر اساتید بـا دانشـجویان و   برقراري ارتباط صمیمانه -
توجه بیشتر به رفع نیازهاي آموزشی آنان در زمینه 

اندازي و شروع کسب راه پردازي، کارآفرینی وایده
با هدف افزایش اتکا و اعتماد  و استمرار آن و کار

  ؛دانشجویان به اساتید
ي کـارآفرینی و  رویدادهاي شـناخته شـده  برگزاري  -

هـاي آموزشـی   نشسـت هـا و  کارگاهکسب و کار، 
انشگاه با در نظر د اساتیدکارآفرینانه براي  تدریس

  گرفتن امتیاز مربوطه براي آنان؛
درگیرساختن هر چـه بیشـتر اسـاتید کـارآفرین در      -

ــارآفرینی و راه  ــد ک ــار  فرآین ــب و ک ــدازي کس ان
دانشجویان با هدف انتقال تجارب ایـن گـروه بـه    

ـ     وي آنان و تشویق و حمایـت هـاي مـادي و معن
  دانشگاه از این گروه اساتید؛ 

 حمایتی هايبرنامه اجراي و پیشبرد به دانشگاه تعهد -
اتکا برنامه بـه فـرد یـا    کارآفرینی و عدم  حوزه در

توقف برنامه بـا تغییـر مـدیران یـا     مدیر خاص یا 
  افراد. 

حمایت از مرکز رشد دانشگاه به عنوان بسـتر ورود   -
ــان  ــش آموختگ ــن، فررآکادان ــا خال و آورنوی ق ب
  محور. ورفنا و ارنشمدکسب و کارهاي دا
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Abstract  
The purpose of this study was student evaluation of entrepreneurship services at Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The research was descriptive and 
survey. The target population of the study consisted of 120 students engaged in entrepreneurial 
activities at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 92 of whom 
were selected as the sample of the study. Data collection tool was a questionnaire whose validity 
was confirmed by the members of the dissertation committee and faculty members of 
Agricultural Extension and Education Department and its reliability was calculated using 
Cronbach's alpha coefficient. It was 0.910 for students' perceptions of entrepreneurship services 
and 0.914 for students' expectations of entrepreneurship services. The results of Wilcoxon test 
showed that students' average expectations of entrepreneurship services were higher than their 
perceptions and the negative gap indicated that students' expectations of entrepreneurship 
services were not met at the University. Also, according to the mean values, the most negative 
gap (-15.15) is related to the item of reliable information provided by the Entrepreneurship 
Center and the lowest negative gap (-2.46) is related to the item of quick response to students' 
requests in the entrepreneurship services. Providing accurate, correct and based information on 
the existing realities of the labor market and society to the student by the experts of the 
Entrepreneurship Center, speakers and fellow instructors, especially in entrepreneurship events, 
the University pays more attention to the material and spiritual support of students, establish 
more intimate communication between professors and students and pay more attention to 
meeting their training needs in setting up and starting a business, can reduce the gap between 
students' perceptions and expectations. 
   
Keywords: Evaluation, Entrepreneurship Services, Agricultural University 2 
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