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 بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته تولیدات گیاهان دارویی و معطر

  
  2*،ماریا ولیخانی، 1مهرداد پویا

  کشاورزي آموزش و رشته ترویجدکتراي  – 1
 ومعطر دارویی گیاهان گرایش کشاورزي آموزش و ترویجرشته کارشناسی فارغ التحصیل  -2
  

  چکیده

امروزه تسلط یافتن به دانش کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید یکی از پرکاربردترین و پرطرفدارترین زمینـه هـاي علمـی و    
هاي معتبر دنیا درس کارآفرینی براي دانشـجویان رشـته هـاي مختلـف      باشد. در حال حاضر در بسیاري از دانشگاه اقتصادي می

ها بـه عنـوان یـک     اي و مدیریتی در تعداد معدودي از دانشگاه بر رشته هاي فنی و حرفه شود. در ایران این درس عالوه ارائه می
ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه نهاونـد انجـام شـده اسـت.      گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت روحیه درس ارائه می

ی و سـؤاالتی در ارتبـاط بـا مهارتهـاي     آوري اطالعات ازطریق پرسشنامه بوده که شامل دروس اصلی، دروس تخصصـ  روش گرد
کارآفرینی بوده است تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجـام شـده اسـت. نتـایج حاصـل از      
بررسی فرضیه هاي پژوهش نشان داده است که در جامعه مورد بررسی بین سن و مهارتهاي کارآفرینی و همچنین بـین دروس  

مـادر ارتبـاط معنـاداري    تهاي کارآفرینی ارتباط معناداري وجود دارد. اما بین معدل و میزان تحصـیالت پـدر و   تخصصی و مهار
  وجود دارد.  

  

  ، دانشجویانواژگان کلیدي : کارآفرینی، مهارتهاي کارآفرینی، گیاهان دارویی
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  مقدمه -1

تکامل دنیاي کسب و کار است و بر همین اساس بـیش از یـک قـرن    ترین فرآیند ایجاد تحول و  در دنیاي امروز،کارآفرینی مهم 
است که موضوع کارآفرینی، به یکی از مباحث مهم مدیریتی تبدیل شده و جمع آوري و تدوین دانـش مربوطـه و علـل تقویـت     

طـرح  هـاي م  آن، در جوامع مختلف آغاز شده است. اهمیت گسترش و آموزش مفهوم کارآفرینی تـا حـدي اسـت کـه دانشـگاه     
هاي تخصصی دانشگاهی تبدیل کرده و در مقاطع مختلـف تحصـیلی، اعـم از سـطوح      کشورهاي پیشرفته، این بحث را به رشته

ي امروز ایـران   پایین تا مقاطع دکترا و باالتر آموزش می دهند و این امر حرکتی جدي در فراگیر کردن کارآفرینی است. جامعه
اجتماعی ، جلوگیري از مهـاجرت نخبگـان و جوانـان ،     -ت در مسیر توسعه اقتصاديبا مسائل از جمله سرعت بخشیدن به حرک

  شود. اشتغال زایی مفید و نظیر آن مواجه است که کارآفرینی یکی از درمان هاي موثر براي رسیدن این مشکالت برشمرده می
ترین راههایی است که آمـوزش   ین و بدیهیتر همچنین فراهم آوردن دانش و مهارتهاي مورد نیاز نیروي کار آتی یکی از مستقیم

تواند به توسعه اقتصادي کمک کند. از طرف دیگر فراهم کردن شرایط و امکانات الزم براي نیروهاي انسانی ماهر و کار  عالی می
بایسـت   مـی  مردان و برنامه ریزان کشـورها  هایی است که دولت ترین اقدامات و پیش بینی آزموده جهت ورود به بازار کار از مهم

هدف ایـن پـژوهش   ) 1375، مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد به نحو مؤثري بهره برداري کند ( پناهی
ي تولیدات گیاهان دارویـی و معطـر اسـت. بنـابراین هریـک از       بررسی عوامل مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته

ل مهارت هاي شخصی کارآفرینی ، مهارتهاي مدیریتی کارآفرینی ، مهارتهاي فنی کارآفرینی ، مؤلفه هاي برنامه درسی که شام
محتوا ، روشهاي ارزشیابی و روش تدریس است که می توانند به صورت مجزا و یا در تعامل با دیگر مؤلفه ها بر ایجـاد و تحـول   

  .روحیه کارآفرینی دانشجویان اثرگذار باشند

  توسعه و تحول کارآفرینی در ایران  -2
به بعد بـه موضـوع کـارآفرینی توجـه جـدي شـده و بسـیاري از         1970رغم اینکه در کشورهاي پیشرفته دنیا از اواخر دهه  علی

این موضوع را مورد توجه قرار داده اند ؛ در کشور ما تا شـروع اجـراي برنامـه     1980کشورهاي درحال توسعه هم از اواخر دهه 
توسعه ، توجهی جدي به کارآفرینی نشده بود ، حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز بجز موارد بسیار نادر ، فعـالیتی در   سوم

موجب شد که در زمان تدوین برنامه  1380این زمینه صورت نگرفته بود . مشکل بیکاري و پیش بینی حادتر شدن آن در دهه 
از آنجا که در گذشته متأسـفانه برنامـه ریـزي    ).  1386وجه قرار گیرد ( امیري ، ت سوم توسعه ، موضوع توسعه کارآفرینی مورد

جامع و کالن براي ترویج ، پرورش ، آموزش و گسترش کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان توسط دولت انجام نشده و تسهیالت 
جامعـه ، از جملـه در سـطح دانشـگاههاي     مالی ، حمایتی ، قانونی و فضاي فرهنگی مناسب براي توسعه کـارآفرینی در سـطح   

کشور به عنوان بخش پیشرو در توسعه کارآفرینان کشور شکل نگرفته اسـت ، در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعی و       
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موضوع کارآفرینی و بخصوص ، بعد آموزش و پرورش کارآفرینان مورد توجه خاص قرار گرفـت  

تبارات خاصی در قالب این برنامه و برنامه هاي بودجه سالیانه کشور براي گسـترش و توسـعه کـارآفرینی در سـطح     و طرح و اع
 رتبط پیش بینی شده است ( همان)چند وزارتخانه و سازمان دولتی م
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مونه بررسـی کـه دانشـجویان    ها مورد نظر از طریق پرسشنامه و نظر سنجی از ن و داده باشدمی یوهش توصیفپزوهش حاضر پژ

آلفاي کرونباخ استفاده شـده  ابزار، از روش  تعیین پایایی برايبه دست آمده است.  رشته تولیدات گیاهان دارویی و معطر است ؛
  است.

  هاي تحقیق یافته -4
  مهارتهاي کارآفرینی -4-1

میزان توجه عناصر مختلف برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویـی ( شـامل : محتـوا ، روشـهاي ارزشـیابی و       بخش در این
اند . بـراي ایـن منظـور پاسـخ      روش تدریس) نسبت به مهارتهاي مختلف کارآفرینی از نظر کارآفرینان مورد سنجش قرار گرفته

= زیاد ) نمـره   3وسط ، نمره = مت 2= کم ، نمره  1اي لیکرت ( نمره دهندگان میبایستی به هر گویه بر اساس طیف سه گزینه 
اهـان  هاي مهارتهاي مختلف کارآفرینی از لحاظ میزان توجه عناصر برنامـه درسـی رشـته گی    در ادامه به رتبه بندي گویه دهند.

  پردازیم: دارویی به آنها می
هـا بـر اسـاس میـزان      ی شامل هفت گویه است کـه ایـن گویـه   بینیم، مهارتهاي شخصی کارآفرین همانطور که در جدول زیر می

دهنـدگان ، عناصـر    اند. از نظـر پاسـخ   دهندگان به دست آمده است ، از بزرگ به کوچک مرتب شده میانگینی که از نمرات پاسخ
بـه   "تغییـر )   تغییر محوري ( پـذیرش  "درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی ، میزان توجه به پرورش مهارت   محتوایی برنامه

 "عنوان یکی از مهارتهاي شخصی کارآفرینی  متوسط بوده است . همچنین از نظر آنها میـزان ایـن توجـه بـه پـرورش مهـارت       
  ، مراجعه کنید .ر به جدولی که در ادامه آمده استکم بوده است . براي مشاهده جزئیات بیشت "ریسک پذیري 

نامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به پرورش مهارتهاي شخصی بندي میزان توجه محتواي بر رتبه 1- 4جدول 
 (منبع: نگارنده)کارآفرینی

  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه
  0/37  80/0  16/2  تغییر محوري ( پذیرش تغییر )  1
  8/36  78/0  12/2  رهبري دوراندیشی  2
  8/30  64/0  08/2  پافشاري و مقاومت  3
  4/35  71/0  2  کنترل و نظم درونی  4
  5/34  68/0  96/1  توانایی اداره تغییر  5
  9/31  60/0  88/1  نوآوري  6
  1/48  87/0  8/1  ریسک پذیري  7

از نظر پاسخ دهندگان، روشهاي ارزشیابی برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی نسبت به پـرورش مهارتهـاي پافشـاري و    
مهارت نـوآوري تقریبـا   مقاومت و رهبري دوراندیشی توجه زیادي داشته است. همچنین از نظر آنها میزان این توجه به پرورش 

  ر موجود است.      . اطالعات بیشتر در جدول زیاست کم بوده

میزان توجه روشهاي  ارزشیابی برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به مهارتهاي شخصی  2- 4جدول 
  (منبع: نگارنده)کارآفرینی
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  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه

  5/34  75/0  16/2  پافشاري و مقاومت  1
  5/34  75/0  16/2  رهبري دور اندیشی  2
  2/19  40/0  08/2  ریسک پذیري  3
  0/30  61/0  04/2  توانایی اداره تغییر  4
  1/33  68/0  04/2  تغییر محوري ( پذیرش تغییر )  5
  5/34  68/0  96/1  کنترل و نظم درونی  6
  2/47  83/0  76/1  نوآوري  7
  

هـاي درسـی    تـدریس برنامـه  هاي به دست آمده از نظرسنجی انجام شده ، پاسخ دهندگان معتقدندکـه روشـهاي    بر اساس داده
رشته تولیدات گیاهان دارویی نسبت به پرورش مهارتهاي ریسک پذیري و نوآوري که از مهارتهاي شخصی کارآفرینی هسـتند،  

  بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید. توجه نسبتا متوسطی شده است . براي مشاهده اطالعات

(منبع: میزان توجه روشهاي تدریس برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به مهارتهاي شخصی کارآفرینی 3-4جدول 
  نگارنده)

  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه
  24/26  58/0  2/2  ریسک پذیري  1
  34/29  65/0  2/2  نوآوري  2
  04/37  80/0  16/2  رهبري دور اندیشی  3
  23/34  73/0  12/2  و مقاومتپافشاري   4
  02/36  73/0  04/2  کنترل و نظم درونی  5
  02/36  73/0  04/2  توانایی اداره تغییر  6
  21/41  84/0  04/2  تغییر محوري ( پذیرش تغییر )  7
  

  فرینیمهارتهاي مدیریتی کارآ -ب
 میزان توجه محتواي برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به مهارتهاي مدیریتی

 کارآفرینی
وهش محتواي برنامه درسـی رشـته تولیـدات    ژاست که از نظر افراد جامعه مورد پمهارتهاي مدیریتی کارآفرینی شامل ده گویه 

گیاهان دارویی از بین این ده گویه نسبت به روابط انسانی توجه زیادي داشته است . مهـارت مـالی و حسـابداري نیـز از دیگـر      
کارآفرینی است که از نظر پاسخ دهندگان محتواي برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی توجه نسـبتا  مهارتهاي مدیریتی 

  متوسطی به آن داشته است . براي مشاهده سایر جزئیات به جدولی که در ادامه آمده است ، مراجعه نمایید .

هان دارویی به پرورش مهارتهاي مدیریتی رتبه بندي میزان توجه محتواي برنامه درسی رشته تولیدات گیا 4-4جدول 
 (منبع: نگارنده)کارآفرینی
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  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه

  3/26  65/0  48/2  روابط انسانی  1
  8/29  69/0  32/2  برنامه ریزي و تعیین اهداف  2
  7/26  60/0  24/2  تصمیم گیري  3
  5/36  76/0  08/2  مدیریت  4
  2/41  84/0  04/2  بازاریابی  5
  0/30  61/0  04/2  اي مذاکره  6
  2/38  76/0  2  مدیریت توسعه  7
  6/36  70/0  92/1  کنترل  8
  6/38  73/0  88/1  راه اندازي کسب و کار  9

  4/42  76/0  8/1  مالی و حسابداري  10

دارویـی بـه پـرورش مهـارت     افراد جامعه مورد پژوهش معتقدند که در روشهاي ارزشیابی برنامه درسی رشته تولیدات گیاهـان  
تصمیم گیري توجه بیشتري نسبت به سایر مهارتها شده است. همچنین از نظر آنها در ایـن روشـها میـزان توجـه بـه پـرورش       
مهارت مدیریت متوسط بوده است. میتوان گفت که بطور کلی پاسخ دهندگان معتقدند که در روشهاي ارزشیابی ، میزان توجـه  

 آفرینی متوسط به باال بوده است.اربه مهارتهاي مدیریتی ک

رتبه بندي میزان توجه روشهاي ارزشیابی برنامه درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به پرورش مهارتهاي  5-4جدول 
  (منبع: نگارنده)مدیریتی کارآفرینی

  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه
  0/27  63/0  32/2  تصمیم گیري  1
  7/29  68/0  28/2  انسانیروابط   2
  3/32  72/0  24/2  بازاریابی  3
  2/34  73/0  12/2  راه اندازي کسب و کار  4
  4/31  67/0  12/2  مدیریت انسانی  5
  5/27  57/0  08/2  برنامه ریزي و تعیین اهداف  6
  5/36  76/0  08/2  اي مذاکره  7
  4/35  71/0  2  مدیریت  8
  3/40  79/0  96/1  کنترل  9

  4/42  76/0  8/1  حسابداريمالی و   10
  

هاي تدریس بـه پـرورش مهـارت تصـمیم گیـري توجـه        بر اساس نظرسنجی انجام شده ، پاسخ دهندگان معتقدند که در روش
  .عات بیشتر در جدول زیر موجود استبیشتري نسبت به سایر مهارت هاي مدریتی کارآفرینی شده است . اطال

تدریس برنامه هاي درسی رشته تولیدات گیاهان دارویی به پرورش مهارتهاي رتبه بندي میزان توجه روشهاي  6-4جدول 
  (منبع: نگارنده)مدریریتی کارآفرینی
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  درصد ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه  رتبه

  0/27  63/0  32/2  تصمیم گیري  1
  6/29  66/0  24/2  برنامه ریزي و تعیین اهداف  2
  1/32  71/0  2/2  روابط انسانی  3
  9/28  62/0  16/2  کنترل  4
  1/39  81/0  08/2  راه اندازي کسب و کار  5
  8/40  82/0  2  مدیریت  6
  3/32  65/0  2  مدیریت توسعه  7
  5/41  78/0  88/1  مالی و حسابداري  8
  4/35  67/0  88/1  اي مذاکره  9

  5/40  75/0  84/1  بازاریابی  10
  

  نتیجه گیري
مـردان کشـور ، افـزایش     هـاي کشـاورزي و نیـز دولـت     دانش آموختگـان رشـته   باتوجه به اینکه بزرگترین دغدغه دانشجویان و

فرصتهاي شغلی است ، لذا پی بردن به راهکارهاي عملـی جهـت ایجـاد اشـتغال بسـیار حـایز اهمیـت اسـت و از آنجـایی کـه           
آنهـا بالفاصـله از محـیط    دانشجویان شاغل به تحصیل ؛که اکثریت آنها در ابتداي دهه سوم زندگی خود قرار دارند و بسیاري از 

هاي خود در جهـت ایجـاد و اداره    اند و در تعامل با تدریس استادان و محیط کار علمی به توانایی دبیرستان به دانشگاه راه یافته
نـد  هاي گیاهان دارویی و ... ایمان آورده،اند ، باید این باور در آنها ایجاد شود کـه خواه  کردن یک مرکز تولیدي همانند داروکده

  توانست در جهت تولید با اتکاء به خود موفق خواهند شد.
از مهم ترین دالیـل بـراي کـارآفرینی افـراد و بـویژه دانشـجویان، اسـتقالل و عـدم         نتایج در برگیرنه این مطالب می باشد که  

وهش حاضـر بـا هـدف    پـژ باشـند.   براي کارآفرینی افراد مـی  وابستگی و عوامل سوق دهنده هستند که از جمله عوامل انگیزشی
مشخص کردن این موضوع که آیا بین سن و مهارتهاي مدیریتی، مهارتهاي فنـی و مهارتهـاي شخصـی افـراد و همچنـین بـین       
دروس اصلی و دروس تخصصی با کارآفرینی دانشجویان و بین معدل دانشجویان با تحصیالت پدر و مادر ارتباطی وجود دارد یا 

  نه انجام شده است.  
  
 
 

  و مآخذمنابع 

 ) ، توسعه کارآفرینی ، تهران : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی . 1385اکبري ، کارمت اله (  .1

) ، نگرشهاي کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن ، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزي در  1386امیري ، علی نقی (  .2

 آموزش عالی .

 . 1381نظریات و الگوها ) ، تهران ، شرکت پردیس ، احمد پورداریانی ، محمود ، کارآفرینی ( تعاریف ،  .3
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) ، بررسی قابلیت هاي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان ، مجله پژوهشی و برنامه ریزي  1385بدري ، احسان ( .4

 در آموزش عالی .

 . 1375پناهی ، محمدحسین ، شناخت فرهنگ و مؤلفه هاي آن ، مجله نامه پژوهشی ،  .5

 . 1380همکاران ؛ نوآوري نظام یافته ، تهران ،  جعفري ، مصطفی و .6

 . 1380جدي و زنجانی ، طرح تحقیقاتی مطالعات جامعه کارآفرینی ، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران ،  .7

 . 1378صمدآقایی ، جلیل ؛ کارآفرینی ؛ تهران ، سازمان مدیریت صنعت ،  .8

کارآفرینی پس از فراغت از تحصیل ، مجموع مقاالت همایشی ، علل عدم اشتیاق دانشجویان به  1383فروغی ، م .  .9

 دانشگاه اسالمی. 10نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاري و آزاد اندیشی منطقه 

،  spssاقتصادي با استفاده از نرم افزار  –، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی  1382کالنتري ، خ ،  .10

 چاپ اول ، نشر شریف . 

) ، روشهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی  1383مردیت : بورگ ، والتر ؛ گال ، جوییس (  گال ، .11

 ( جلد دوم ) ، ترجمه احمد رضا نصر و دیگران ، تهران : دانشگاه شهید بهشتی .

 ) ، چالشهاي اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها . 1384نظري کتول ع ، رحمانی ر ، (  .12
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