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  دانشجویان کشاورزي
 

  2زاده و غالمحسین عبداهللا ∗1زاده ابوالقاسم شریف
  

  چکیده
با هدف شناسایی سبک یادگیري و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي و بررسی  پژوهشاین 

ماري این تحقیق تمام دانشجویان کشاورزي جامعه آ. دو به روش پیمایشی انجام شد رابطه بین این 
نفر  180حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . دبودانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 

ها از طریق یک پرسشنامه متشکل  داده. نداي انتخاب شد گیري طبقه و پاسخگویان به شیوه نمونه تعیین
بزار سنجش ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی، گردآوري از شاخص پرسشنامه سبکهاي یادگیري و ا

که بیشتر  دهدمینشان هاي تحقیق  یافته. تحلیل شدEXCEL و SPSS هايافزار و با استفاده از نرم
گرا  و کل) هئدر بعد ارا(، بصري )در بعد ادراك(، حسی )در بعد پردازش(دانشجویان از سبک یادگیري فعال 

سبکهاي دار بین  امعنو رابطه مثبت  نشان دهنده ضرایب همبستگی. برخوردارند) فهم/ در بعد دیدگاه(
مید به کسب مهارت و آمادگی اسن، متغیرهاي فردي و تحصیلی پاسخگویان نظیر  از برخییادگیري و 

هاي علمی،  پروژه اجرايهاي آموزشی کارآفرینی و خوداشتغالی، بازدیدهاي علمی،  شغلی، شرکت در دوره
که بیشتر  بر این امر داللت داشتنتایج تحقیق . دبودن توسط دانشجویان تهیه مقاالتو معدل 

برخورداري از خصایص کارآفرینانه در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار  از نظردانشجویان مورد مطالعه 
 از خصایص کارآفرینی و برخی داري بین امعنو بر اساس ضرایب همبستگی رابطه مثبت . ندشتدا

، امید به کسب مهارت و وقت  پارهسن، سابقه شغلی  پاسخگویان نظیر هاي فردي و تحصیلیمتغیر
  . شتوجود دا هاي علمی پروژه دادن آمادگی شغلی و انجام
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  مقدمه 
هدفمنـدي را بـراي تلفیـق کـارآفرینی در      رویکـرد شورهاي مختلف در سالهاي اخیر نظامهاي آموزشی ک

قابلیتها و شایستگیهاي مورد انتظار جامعـه و  بتوانند این طریق تا از اند  در پیش گرفتهبرنامه آموزشی خود 
را بهبــود بخشــند ینــدهاي آموزشــی او نیــز کیفیــت فر را افــزایش دهنــد آموختگــان بــازار کــار از دانــش

(Sharifzadeh and Abdollahzadeh, 2011) .   یکی از مالکها و معیارهاي توسـعه آمـوزش
اي هـ کارآفرینی در هر نظام آموزشی دسـتیابی بـه شـناخت الزم در خصـوص سـطح شایسـتگیها و قابلیت      

ریـزي   تواند بسـان نقطـه آغـازي بـراي برنامـه      هم می دست آمدهبهشناخت . کارآفرینانه دانشجویان است
پـرورش   بـه منظـور  ینـدهاي آموزشـی   ابراي ارزیـابی موفقیـت فر   بناییم نیزو  توسعه آموزش کارآفرینی

  .(Sharifzadeh and Asadi, 2011) باشد یکارآفرینقابلیتهاي 
مولـد و متناسـب بـا بـازار کـار و        آموخته توانا، برخـوردار از ظرفیـت اشـتغال کارآفرینانـه،     تربیت دانش   

الزم  خصـوص، در ایـن  . رود کشاورزي به شمار مـی  موزشفرصتهاي شغلی از جهتگیریهاي عمده نظام آ
دانشـجویان بـه پـیش    بـین  پـرورش ظرفیتهـاي مزبـور در     جهـت است که نظام آمـوزش کشـاورزي در   

ــ  ;Sharifzadeh and Zamani, 2006; Khosravipoor et al., 2007)رودب
Hosseini and Azizi, 2007).  کشـاورزي  ینـد آمـوزش   اشـود کـه فر   این امر زمانی محقق مـی

اي مـورد   دانش پوینده و مهارتهـاي حرفـه    کسب بینشهاي سازنده، برايکننده یادگیري فراگیران  تسهیل
دانشـجویان کشـاورزي کمـک    در نـزد   ٣العمر اي و مادام یادگیري حرفه گیري ظرفیت  به شکل و نیاز باشد

 بـراي  گرانهتسـهیل  محـیط یـادگیري  یـک  سـازي   کارکرد محـوري فـراهم  نشان دهنده این دیدگاه . دکن
عـالی  سسـات آمـوزش   ؤمراکـز و م  توسط دانشجویاناي مورد نیاز  گیري و پرورش قابلیتهاي حرفه شکل

  . استکشاورزي 
رود و از رهگذر آمـوزش   شمار میآموزشی به  یادگیري محور و بنیاد ساماندهی هر نظام -جریان یاددهی   

  . (Cope, 2003) شـود  انا و کارآفرین محقـق مـی  آموخته تو اثربخش است که یادگیري و تربیت دانش
یادگیري محسوب -تعیین کننده در جریان یاددهی عواملبه تحقیقات مختلف، سبک یادگیري یکی از  بنا
فراگیـران چیـزي را کـه در پـی      آن به وسیلهکه  است سبک یادگیري عبارت از روش و موقعیتی. شود می

 James and)آورنــد کننــد و بــه یــاد مــی یــره مــیذخ ودریافــت، پــردازش  ،یــادگیري آن هســتند
Gardner,1995) .گریگور (Gregore, 1979) هـر  چگونگی یـادگیري   ازتابسبک یادگیري را ب

سبک یادگیري روشی است کـه در آن فـرد اطالعـات     .ده استکرمعرفی او با محیط تعامل ار کفرد و ساز
سـبک یـادگیري   واقع، در   .(Dunn and Dunn, 1979) دارد میکند و نگه کسب میرا  ارتهاا مهی

  .دهد دست میه ، بکند ذهنی چگونه عمل می نظراینکه فرد از  باره درهایی را  نشانه

                                                
3. Lifelong and Professional Learning Capacity 
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سـبکهاي   در بین. انجام شده است آموزشنه یدر زمسبکهاي یادگیري  در خصوص يبسیار هايپژوهش   
و در ارتبـاط بـا    شدهمطالعه   ور گستردهطهب زمینهو مستقل از  زمینهسبکهاي یادگیري وابسته به  ،مختلف

 Cano and Carton,1992; Garton and)اسـت   کـاربرد وسـیعی داشـته   مسـائل آموزشـی   
Raven,1994). 1992( و همکاران کانوCano et al., (    در تحقیقات خود به روابـط اثـربخش بـین

 و همکاران تیان. اند اي یادگیري و تیپ شخصیتی آموزشگران کشاورزي دست یافتههسبک ،روش تدریس
(Knight et al., 1997) ند که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن سبک یـادگیري  ا هنشان داد

 رابطـه  در پـژوهش خـود    (Fuji,1996) فـوجی  .تفکر راند تا ب دهکراحساس گزارش  خود را متمرکز بر
هاي ککـه فراگیـران داراي سـب    دست یافتو به این نتیجه  کردبین هوش و سبکهاي یادگیري را مطالعه 

ـ  و همگرا و  میـل  بیمـانس و وان . هسـتند تـر   اسـتدالل کالمـی و غیرکالمـی قـوي     دارايترتیـب  ه اگـر ب
(Biemans and Van Mil, 2008)  دهـی نشـده،    جهـت یـا جهـت    بـدون چهـار سـبک   در باره

بـه   مشغولچینی و هلندي دانشجویان  تحقیق کردند و جامعه آماري آنها  4بازتولیدگرا، معناگرا و کاربردگرا
دانشگاه واخنیـنگن هلنـد و دانشـگاه کشـاورزي     ه شده توسط ئارا ،هاي آموزشی مشترك تحصیل در دوره

سـبک   نبرخـورداري دانشـجویان چینـی از چنـدین ویژگـی نمایـا      دهنـده  این تحقیق نشان  .بودند ،چین
دانشجویان هلندي به عنوان یـک  در حالی که  ،بوددهی نشده  یادگیري بازتولیدگرا و سبک یادگیري جهت

  . اند گروه هیچ یک از ویژگیهاي یک سبک یادگیري خاص را از خود نشان نداده
بررسی سبکهاي یـادگیري دانشـجویان    با (Mirakzadeh et al., 2009)زاده و همکاران میرك   

از سـبک  ) رصـد د 52(، بـیش از نیمـی از دانشـجویان    بعد پردازشبه این نتیجه رسیدند که از  کشاورزي
درصـد   86، بعد دریافت مطالـب از . برخوردارنددرصد آنها از سبک یادگیري فعال  47یادگیري تفکرگرا و 

 79، بعد درونـداد از . برخوردارند شهودي درصد از سبک یادگیري 14و حدود  هستند گرا حسپاسخگویان 
منـد   بهـره  )کالمـی (شفاهی يدرصد آنها از سبک یادگیر 20وي صربدرصد دانشجویان از سبک یادگیري 

درصد آنهـا   58و گرا  مرحلهدرصد پاسخگویان از سبک یادگیري  42حدود نیز  بعد درك و فهماز . هستند
در  (Pouratashi et al., 2009)پورآتشی و همکـاران مطالعه  .برخوردارند گرا کل از سبک یادگیري

اسـت کـه    دادهشرفت تحصیلی نشـان  سبکهاي یادگیري دانشجویان کشاورزي و تأثیر آن بر پیخصوص 
دهنـده   بیشتر از سبک یادگیري انطبـاق  مردبیشتر از سبک یادگیري همگرا و دانشجویان  زندانشجویان 
در این بین، پیشرفت تحصیلی دانشجویان داراي سبک یادگیري همگرا بیشتر از دانشـجویان  . برخوردارند

صیلی دانشجویان با سبک یادگیري همگرا بیشـتر  و پیشرفت تح استدهنده  داراي سبک یادگیري انطباق
  .است گزارش شدهاز دانشجویان با سبک یادگیري واگرا 

                                                
4. Undirected, Reproduction-directed, Meaning-directed, and Appplication-directed Learning 
Style 
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از دسـتاوردهاي بهبـود    ،پرورش صالحیتهاي فردي و شغلی دانشجویان از جمله قابلیتهاي کارآفرینانـه    
بر این اسـاس، در ایـن    .رود شمار مییادگیري متناسب با سبکهاي یادگیري فراگیران به –یاددهی  فرایند
یکی از رویکردها بـراي  . شده است پرداختهبه شناخت و ارزیابی قابلیتهاي کارآفرینانه دانشجویان  تحقیق

عنـوان رویکـرد    باکارآفرینان، استناد به خصایص رفتاري آنهاست که از آن یی شناسامطالعه کارآفرینی و 
کـارآفرین از ویژگیهـاي شخصـیتی خاصـی      افـراد ، از ایـن منظـر  . شـود  برده می ویژگیها یا خصایص نام 

اعتمـاد بـه    ، داشـتن عـزت و  پذیري ولیتئو خالقیت، مس نوآوري، )لاعتدا( پذیري مخاطره که برخوردارند
ارتباطـات   برقراري تواناییمنزلت و شهرت اجتماعی، خواهان آزادي و ابتکار عمل،  ،خواهان احترامنفس، 
 تهاجمی بودنطلبی،  طلبی و رشدگرایی، قدرت آرزومندي، توفیقگرایی،  ی، هدفایگر واقع ،با دیگران قوي

ل و ئواکنش به مسـا   تواناییتحمل ابهام و عدم قطعیت،  ظرفیت راهبري،، )گونه اندیشه و رفتار آوانگارد(
طلبـی و گـرایش بـه     اسـتقالل  ،بـودن  تعهـد مدوسـتی،   نـوع  ،خوشبینیمندي،  مشکالت، پرانرژي، انگیزه

مرکز کنتـرل  و داشتن ) اي توسعه حرفه(صی، خواهان شناخت و کسب مهارت و دانش فنی ارزشهاي شخ
 ;Solymossy, 2005; Menzel et al., 2007)درونی بخشی از ویژگیهـاي ایـن افـراد اسـت    

Ahmadpour Daryani, 2002) . در خصوص  متعدديپژوهشهاي بر اساس این رویکرد تاکنون
   .انجام شده است نقابلیتهاي کارآفرینانه دانشجویا

سطح روحیـه   خصوصدر  (Sharifzadeh and Zamani, 2006)زاده و زمانی  شریفمطالعه    
، )8/39(طلبـی  کارآفرینی دانشجویان کشاورزي در دانشـگاه شـیراز بـا توجـه بـه چهـار خصیصـه توفیـق        

یان مـورد  کـه دانشـجو   اسـت  نشـان داده  )4/49(پـذیري  و ریسک )2/51(مندي ، رقابت)1/37(طلبی قدرت
 Hosseini)عزیـزي  حسـینی و . در وضعیت نامطلوبی قرار دارنـد  یادشدهمطالعه از نظر چهار خصیصه 

and Azizi, 2007)    توسـعه روحیـه و مهارتهـاي کـارآفرینی در میـان       بـر ثر ؤبا بررسـی عوامـل مـ
ح کـه بـین سـط    دسـت یافتنـد  آخر دانشکده کشاورزي دانشگاه تهـران بـه ایـن نتیجـه     دانشجویان سال 

تحصیالت مادر، درآمد ماهیانه خانواده و محتواي برنامه آموزشی دانشگاه با روحیه کارآفرینی دانشـجویان  
  بین سن، سطح تحصـیالت پـدر، درآمـد ماهیانـه خـانواده،       ،همچنین. داري وجود دارد ارابطه مثبت و معن

ی دانشـجویان بـا مهارتهـاي    کارگیري روشهاي توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه و روحیه کـارآفرین هب
ــ  ــا رابطــه مثبــت و معن ــارآفرینی آنه ــزارش شــده اســت اک ــه . داري گ ــاران  خســرويمطالع ــور و همک پ

(Khosravipoor et al., 2007)  ــت ــان داده اس ــرش    نش ــی، نگ ــل آموزش ــین عوام ــه ب ک
عالی علمـی  دانشجویان مراکز آموزشهاي آموزشی و توانمندي کارآفرینانه  لفهؤثیر مأآموختگان به ت دانش

بـا بررسـی    (Vahedi et al., 2009)واحـدي و همکـاران   . داري وجـود دارد  ارابطـه معنـ  کـاربردي  
طلبـی،   کـه روحیـه تحمـل ابهـام، توفیـق      دسـت یافتنـد  ویژگیهاي کارآفرینانه دانشجویان به این نتیجـه  

بـاال و روحیـه   پذیري، خالقیت و کنترل درونی در بین بیشتر دانشجویان مـورد مطالعـه در سـطح     ریسک
از نظـر میـزان خالقیـت بـا یکـدیگر       فقـط  مردو  زندانشجویان . طلبی در سطح پایین قرار دارد استقالل

قاســمی و همکــاران  .انـد  از میــزان خالقیــت بـاالتري برخــوردار بــوده  زنتفـاوت داشــته و دانشـجویان   
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(Ghasemi et al., 2009)  فرینی دانشـجویان  ثیرگـذار در ایجـاد روحیـه کـارآ    أبا بررسی عوامـل ت
کـه بـین    دست یافتنـد تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران به این نتیجه 

سن، عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی با ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشـجویان رابطـه   
  . داري وجود دارد امعنو مثبت 

که شناخت ویژگیهـا و توانمنـدیهاي فراگیـران و لحـاظ     گرفت   ن نتیجهتوا میمرور تحقیقات پیشین از    
 .دارداي در بهبود فعالیتهاي آموزشـی   نقش تعیین کننده ،هاي آموزشی در تدوین و اجراي برنامه هادن آنکر

هاي آموزشی متناسب با تاشاره کرد که ساماندهی فعالیسبکهاي یادگیري  توان به از جمله این ویژگیها می
تواند به ارتقاي دستاوردهاي یـادگیري از جملـه قابلیتهـاي کـارآفرینی      ا و دیگر ویژگیهاي فراگیران میآنه

عنـوان  بهیادگیري در آموزش کشاورزي -ها در جریان یاددهی لفهؤپیوند بین این م. دانشجویان منجر شود
  .ترسیم شده است 1در شکل  پژوهش موضوع این

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 چارچوب مفهومی پژوهش - 1ل شک
 
نظـام  که ارتقاي سـطح یـادگیري رسـالت اصـلی      شده استبر پایه این پنداره کلی انجام  پژوهشاین    

ـ  با چالش بیکاري دانش ،که در حال حاضررود  مار میشبهآموزش کشاورزي کشور  . روسـت هآموختگان روب
هاي کشاورزي که تبلور تحقق یادگیري شایسـته   قابلیتهاي کارآفرینانه دانشجویان رشتهدر چنین شرایطی 
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اسـت   دانشـجویان  است، بسان یک ضرورت نیازمند فراهم بودن شرایط الزم براي ارتقاي سطح یادگیري
بنـا بـه درك    پـژوهش ایـن  . کیفیت نظام آموزشی است ارتقايریزي راهبردي براي  که خود نیازمند طرح

و  هاي یـادگیري ژگیهاي فردي و تحصیلی فراگیران، سـبک رابطه بین ویواکاوي چنین ضرورتی و با هدف 
به پرسشهاي زیر پاسخ داده و ده است تا از رهگذر آن شکارآفرینانه دانشجویان کشاورزي انجام  خصایص

نظـام   در دانشـجویان کـارآفرینی  قابلیتهـاي  توسـعه   خصـوص در  یـادگیري  تسهیل منظوربه راهکارهایی
  .شوده ئارا عالی کشاورزيآموزش

  
 سؤالهاي پژوهش

دانشجویان گرایشهاي مختلف کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بیشتر از چه  .1
  سبک یادگیري برخوردارند؟ 

داري بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و سبک یادگیري دانشجویان مورد مطالعه وجود  اآیا رابطه معن .2
  دارد؟

در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان از خصایص مختلف تا چه حد دانشجویان کشاورزي  .3
  کارآفرینی برخوردارند؟ 

داري بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و خصایص کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه  اآیا رابطه معن .4
  وجود دارد؟

 طالعه وجود دارد؟داري بین سبک یادگیري و خصایص کارآفرینی دانشجویان مورد م اآیا رابطه معن .5
  

  پژوهش  روش
) غیر آزمایشی( ها از نوع توصیفی گردآوري داده  نحوه رظنهدف از نوع کاربردي و از  رظن تحقیق حاضر از

طی سال  ی قرار دارد،که در رده پارادایم تحقیقات کم اي پرسشنامه پیمایشبه صورت  پژوهشاین . است
جامعه آماري  .ده استشزي و منابع طبیعی گرگان انجام در دانشگاه علوم کشاور 1388 -1389تحصیلی 

دانشـگاه علـوم کشـاورزي و    مقاطع مختلف در هاي کشاورزي  رشتهدانشجویان شامل کلیه تحقیق حاضر 
بـر اسـاس فرمـول کـوکران      .)=1618N(بوده اسـت   1388- 89منابع طبیعی گرگان در سال تحصیلی 

ها و مقاطع مختلف  ص متناسب به انتخاب دانشجویان رشتهتخصینفر برآورد و به شیوه  180حجم نمونه 
  .دشتحصیلی و تکمیل پرسشنامه مبادرت 

 شـامل  ه کـه استفاده شـد ساخته  محققهاي مورد نیاز از پرسشنامه  آوري داده براي گرد پژوهشدر این    
  :سه بخش زیر بوده است

ناسی سـولمان و فیـدلر   ش این بخش بر اساس سبک :شناسایی سبک یادگیري دانشجویان. الف
(Soloman and Felder, 2001) اي براي تعیین چهار بعد دو وجهـی   پرسش دو گزینه 44شامل
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ایـن پرسشـنامه بـر مبنـاي الگـوي معـروف یـادگیري        . )2شکل ( از سبکهاي یادگیري پاسخگویان است
  .و پس از مطالعات متعدد توسعه یافته است (Kolb, 1984)کلب  5تجربی
گویه ارزیابی شده بـر اسـاس طیـف     95در برگیرنده  آزموناین  :یص کارآفرینیسنجش خصا .ب

بـوده اسـت کـه از ابـزار سـنجش      ) کـامالً مخـالف   و کامالً موافق، نسبتاً موافق، نسـبتاً مخـالف  (لیکرت 
 ,.Kordnaeij et al)ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی توسعه یافته توسط کردنائیچ و همکاران

اي به کـارآفرینی و مقیاسـها و نظریـات مربـوط بـه کـانون کنتـرل،         بناي رویکرد خصیصهبر م (2007
گـذاري خصـایص    مبناي نمـره . اقتباس شده استپذیري و نیاز به موفقیت  خالقیت، تحمل ابهام، ریسک
  .آمده است 1 کارآفرینی دانشجویان در جدول

 بـه تـواي پرسشـنامه   بـراي تعیـین اعتبـار مح   : تحصـیلی پاسـخگویان   -مشخصات فردي .ج
و ت علمـی و پژوهشـگر در حـوزه آمـوزش کشـاورزي      ئـ یک گروه متشکل از چند عضـو هی  دیدگاههاي
  آزمـون آن بـا یـک     شناسی از طریق مقایسـه  ی مالکی بخش سبکیدر این بین روا .شد رجوعکارآفرینی 

قسـمت  طور که پیشتر اشاره شـد،   همان .دشمشخص  VARK6یعنی ؛سنجش سبک یادگیري همتراز
مربوط به شناسایی خصایص کارآفرینی دانشجویان نیز از ابزار سنجش ویژگیهاي شخصـیتی کارآفرینـان   

  .ایرانی که یک پرسشنامه روامند و پایا و استانداردشده و بومی است، اقتباس شده است
  
 

ACT      X                                            REF 
11  9   7   5   3   1   1   3   5   7   9   11 

<-- --> 
SEN  X                                                INT 

11  9   7   5   3   1   1   3   5   7   9   11 
<-- --> 

VIS  X                                                VRB 
11  9   7   5   3   1   1   3   5   7   9   11 

<-- --> 
SEQ  X                                                GLO 

11  9   7   5   3   1   1   3   5   7   9   11 
<-- --> 

اي از نتایج تحلیل برخط سبک یادگیري یکی از پاسخگویان پیش از ورود به مجموعه  نمونه - 2شکل
 *ها داده

  .دهنده نمره فراگیر پیوستاري است که دو سر آن با دو سبک یادگیري مربوط به آن بعد قرار دارد عالمت نشان *

                                                
5. Experiential Learning 
6. Visual, Aural, Read/Wirte Kinesthetic 
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  ارآفرینیبندي پاسخگویان بر حسب خصایص ک دهی و طبقه نحوه نمره -1جدول 
  بسیارقوي  قوي  ضعیف  بسیار ضعیف  خصیصه

 51-72 51-57 43-51 18-43  پذیري متعادل ریسک
 60-68 55-60 49-55 17-49  کانون کنترل
 53-53 48-53 44-48 15-44  نیاز به موفقیت
 43-52 38-43 34-38 13-34  سالست فکري

 30-32 28-30 25-28 8-25  عملگرایی
 26-44 22-26 18-22 11-18  تحمل ابهام

 23-28 21-23 19-21 7-19  یاپردازيؤر
 21-24 19-21 16-19 6-16  طلبی چالش

 303-380 283-303 264-283 95-264  کارآفرینی
  

  بـه دسـت آمـده   نمـرات  سبک یادگیري و خصایص کارآفرینی دانشجویان،  گذاري پس از تعیین و نمره   
بـه همـراه سـایر     EXCELو SPSS افزارهاي آماري مها از طریق نر عنوان بخشی از مجموعه دادهبه 

هـا و آزمونهـاي آمـاري     بـر مبنـاي آمـاره    ي مربوط به ویژگیهاي فردي و تحصـیلی پاسـخگویان  متغیرها
  .است شدهپردازش ) ضریب همبستگی(و استنباطی ) فراوانی، درصد و نما(توصیفی 

  

  ها یافته
اه علوم کشاورزي و منابع دانشجویان گرایشهاي مختلف کشاورزي دانشگ .1سؤال 

  طبیعی گرگان بیشتر از چه سبک یادگیري برخوردارند؟ 
دهد که از بعد  نشان می 2توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب سبک یادگیري در جدول 

از سبک دیگر از سبک یادگیري تفکرگرا و نیمی ) 4/49(پردازش، نزدیک به نیمی از پاسخگویان 
درصد آنها  73از بعد دریافت مطالب، بیشتر پاسخگویان یا . ندربرخوردا) درصد 6/50( یادگیري فعال

از بعد درونداد، . درصد پاسخگویان از سبک یادگیري شهودي برخوردارند 27حدود فقط و  هستندگرا  حس
 درصد آنها از سبک یادگیري 34 فقطدرصد آنها از سبک یادگیري بصري و  66یعنی  ؛غالب دانشجویان
 وگرا  درصد پاسخگویان از سبک یادگیري مرحله 45حدود  از بعد درك و فهم نیز شفاهی برخوردارند

  . برخوردارندگرا  درصد آنها از سبک یادگیري کل 55حدود 
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 توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سبکهاي یادگیري  -2جدول 
 نما درصد فراوانی کد نمایی سبک یادگیري بعد

 پردازش
 6/50 91 1 فعال

 4/49 89 2 تفکرگرا 1
 100 180 جمع

دریافت 
 مطالب

 3/73 132 1 حسی
 7/26 48 2 شهودي 1

 100 180 جمع

 درونداد
 6/65 118 1 بصري

 4/34 62 2 شفاهی 1
 100 180 جمع

 درك و فهم
 45 81 1 مرحله گرا

 55 99 2 کل گرا 2
 100 180 جمع

  
داري بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و سبک یادگیري  امعنآیا رابطه  .2سؤال 

  دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد؟
بررسی رابطه سبک یادگیري با ویژگیهاي فردي و تحصیلی پاسخگویان متغیرها، براي با توجه به مقیاس 

رابطه  88 ، از بین)3جدول(دست آمده ه بر اساس نتایج ب .از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
توان گفت که بـین   بر این اساس، می. دار شده است امعن 05/0هم در سطح  مورد آن 10فقط  مورد مطالعه

منظور کسب شرکت در دوره آموزشی به«، بین »گرا سبکهاي یادگیري تفکرگرا، شهودي و کل«با  »سن«
امید به کسب آمـادگی  «، بین »لسبک یادگیري فعا«با  »)ها تعداد دوره(مهارت براي کارآفرینی و اشتغال 

سـبک یـادگیري   «و  »معدل دروس گذرانـده شـده  «، بین »سبک یادگیري تفکرگرا«با  »و مهارت شغلی
هـاي علمـی    تعـداد پـروژه  «، بـین  »سبک یادگیري بصري«با  »تعداد بازدیدهاي علمی«بین   ،»گرا مرحله

تعـداد مقـاالت   « بـین  و »گـرا  دگیري کلسبک یا«با  »انجام شده در دوران تحصیل) میدانی و تحقیقاتی(
  . وجود داردداري  ارابطه مثبت و معن »سبک یادگیري تفکرگرا«با  »تهیه شده
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  همبستگی بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و سبکهاي یادگیري دانشجویان -3جدول 

ویژگیهاي فردي و 
 تحصیلی پاسخگویان

 سبکهاي یادگیري

 ك و فهمدر درونداد دریافت مطالب پردازش

 گرا کل گرا مرحله شفاهی بصري شهودي حسی تفکرگرا فعال

 *356/0 174/0 148/0 180/0 *210/0 134/0 *515/0 117/0 سن
  شرکت در دوره آموزشی 
به منظور کسب مهارت 
 براي کارآفرینی و اشتغال

242/0* 121/0 031/0 070/0 105/0 170/0 057/0 077/0 

 087/0 098/0 077/0 059/0 012/0 023/0 091/0 175/0 سابقه اشتغال دایم

 060/0 132/0 050/0 045/0 004/0 109/0 049/0 159/0 سابقه اشتغال موقت
امید به کسب آمادگی و 

 مهارت شغلی
053/0 216/0* 049/0 054/0 071/0 180/0 041/0 134/0 

 163/0 137/0 116/0 112/0 142/0 111/0 182/0 113/0 واحدهاي درسی گذرانده
 169/0 *394/0 154/0 179/0 153/0 181/0  123/0 104/0 معدل دروس گذرانده شده

 131/0 105/0 174/0 *383/0 062/0 107/0 030/0 044/0 بازدیدهاي علمی
 094/0 053/0 098/0 034/0 065/0 016/0 067/0 129/0 دهشه ئسمینارهاي ارا

میدانی و (هاي علمی  پروژه
در انجام شده ) تحقیقاتی

 دوران تحصیل
213/0 011/0 103/0 086/0 063/0 026/0 071/0 215/0* 

 090/0 034/0 027/0 012/0 098/0 038/0 *210/0 160/0 دهشمقاالت تهیه و منتشر 
  05/0معناداري در سطح  *
  

تا چه حد دانشجویان کشاورزي در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  .3سؤال 
  کارآفرینی برخوردارند؟  گرگان از خصایص مختلف

است که از  آنحاکی از  4توزیع فراوانی برخورداري دانشجویان از خصایص مختلف کارآفرینی در جدول 
درصد  36درصد پاسخگویان بسیار ضعیف،  27، اندکی بیش از »پذیري متعادل ریسک«منظر خصیصه 

» کانون کنترل«از منظر خصیصه  .درصد بسیار قوي هستند 11درصد قوي و  نزدیک به  26آنها ضعیف، 
درصد بسیار قوي  15درصد قوي و حدود  22درصد ضعیف،  34درصد پاسخگویان بسیار ضعیف،  30

درصد  20درصد پاسخگویان داراي وضعیت بسیار ضعیف،  39 »نیاز به موفقیت«از نظر خصیصه . هستند
 »سالست فکري«ظر خصیصه از ن. ندهستدرصد بسیار قوي  11درصد قوي و حدود  31ضعیف، حدود 

درصد بسیار قوي  11درصد قوي و  28درصد ضعیف،  16درصد پاسخگویان بسیار ضعیف،  44نزدیک به 
 .ندهست
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  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برخورداري از خصایص کارآفرینی -4جدول 

هاي  خصیصه
 کارآفرینی

 هاي کارآفرینی میزان برخورداري از خصیصه

 بسیار قوي قوي ضعیف بسیار ضعیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  پذیري ریسک
 متعادل

49 22/27  65 11/36  47 11/26  19 56/10  

00/30 54 کانون کنترل  61 89/33  39 67/21  26 44/14  
89/38 70 نیاز به موفقیت  36 00/20  55 56/30  19 56/10  
44/44 80 سالست فکري  29 11/16  51 33/28  20 11/11  
56/45 82 عملگرایی  69 33/38  21 67/11  8 44/4  
22/17 31 تحمل ابهام  42 33/23  74 11/41  33 33/18  

67/46 84 یاپردازيؤر  41 78/22  36 00/20  19 56/10  
67/51 93 طلبی چالش  54 00/30  24 33/13  9 00/5  

44/39 71 کارآفرینی  47 11/26  42 33/23  20 11/11  

  
درصد پاسخگویان  46، نزدیک به »عملگرایی«، از منظر خصیصه دست آمدهبههاي  بر اساس یافته   

از . درصد بسیار قوي هستند 5حدود  فقطدرصد قوي و  12درصد آنها ضعیف، حدود  38بسیار ضعیف، 
درصد قوي و  41درصد ضعیف،  23درصد پاسخگویان بسیار ضعیف،  17 »تحمل ابهام«منظر خصیصه 

 23درصد پاسخگویان بسیار ضعیف،  47، »یاپردازيؤر«از نظر خصیصه . درصد بسیار قوي هستند 18
 »طلبی چالش«از نظر خصیصه . ندهستدرصد بسیار قوي  11درصد قوي و حدود  20درصد ضعیف، 

  درصد قوي و 13درصد ضعیف، حدود  30درصد پاسخگویان از وضعیت بسیار ضعیف،  52نزدیک به 
درصد  40تر از منظر کلیت خصیصه کارآفرینی نزدیک به  از همه مهم. قوي برخوردارند درصد بسیار 5

درصد بسیار قوي  11درصد قوي و حدود  23درصد ضعیف،  26پاسخگویان از وضعیت بسیار ضعیف، 
  .برخوردارند

داري بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و خصایص کارآفرینی  اآیا رابطه معن .4سؤال 
  رد مطالعه وجود دارد؟دانشجویان مو

 مـورد آن  10دو بررسی شده، فقط ه رابطه دو ب 99، از بین )5جدول(ضرایب همبستگی پیرسون بر اساس 
داري بـین   اتـوان گفـت کـه رابطـه مثبـت و معنـ       بر این اساس، می. دار شده است امعن 05/0هم در سطح 

پـاره  سـابقه اشـتغال   «، بـین  »راییعملگ«و  »کانون کنترل درونی«هاي  با برخورداري از خصیصه »سن«
بـا   »امیـد بـه کسـب آمـادگی و مهـارت شـغلی      «، بـین  »کـارآفرینی «با برخـورداري از خصیصـه    »وقت

شرکت در دوره آموزشی به منظور کسـب مهـارت بـراي    «، بین »نیاز به موفقیت«برخورداري از خصیصه 
بـا   »معدل دروس گذرانده شـده «ن بی  ،»سالست فکري«با برخورداري از خصیصه  »کارآفرینی و اشتغال
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انجـام شـده   ) میدانی و تحقیقاتی(هاي علمی  تعداد پروژه«، بین »نیاز به موفقیت«برخورداري از خصیصه 
بـا   »تعـداد مقـاالت تهیـه شـده    « بـین  و »طلبـی  چـالش «با برخورداري از خصیصـه   »در دوران تحصیل

 بـه دسـت آمـده   هـاي   بـر اسـاس یافتـه    ،همچنـین . وجود دارد »سالست فکري«برخورداري از خصیصه 
بـا برخـورداري از    »سـن «داري بـین   ادرصد اطمینان اظهار داشت که رابطـه منفـی و معنـ    95توان با  می

 »تحمـل ابهـام  «بـا برخـورداري از خصیصـه     »معدل دروس گذرانده شده«و بین  »یاپردازيؤر«خصیصه 
  .وجود دارد

  
  و خصایص کارآفرینی دانشجویان همبستگی بین متغیرهاي فردي و تحصیلی - 5جدول

متغیرهاي 
فردي و 
 تحصیلی

 خصایص کارآفرینی

  ریسک
  پذیري 

 متعادل

کانون 
 کنترل

نیاز به 
 موفقیت

سالست 
 فکري

 عملگرایی
تحمل 
 ابهام

 کارآفرینی طلبی چالش یاپردازيؤر

 112/0 142/0 -240/0* 085/0 208/0* 036/0 158/0 220/0* 179/0 سن
سابقه اشتغال 

 یمدا
048/0 134/0 157/0 099/0 148/0 048/0 026/0 190/0 113/0 

سابقه اشتغال 
 پاره وقت

045/0 114/0 119/0 027/0 143/0 018/0 131/0 180/0 *213/0 

امید به کسب 
آمادگی و 
 مهارت شغلی

423/0 119/0 *635/0 270/0 310/0 289/0 069/0 046/0 211/0 

شرکت در دوره 
آموزشی به 
 منظور کسب
مهارت براي 
کارآفرینی و 
 اشتغال

156/0 046/0 142/0 *229/0 027/0 081/0 017/0 035/0 102/0 

واحدهاي درسی 
 گذرانده

112/0 139/0 018/0 041/0 021/0 163/0 098/0 066/0 095/0 

معدل دروس 
 گذرانده شده

201/0 166/0 *218/0 112/0 073/0 *239/0- 112/0 117/0 018/0 

بازدیدهاي 
 یعلم

074/0 096/0 115/0 055/0 061/0 048/0 087/0 029/0 053/0 

ه ئسمینارهاي ارا
 دهش

020/0 013/0 147/0 128/0 085/0 163/0 076/0 052/0 109/0 

هاي علمی  پروژه
میدانی و (

 )تحقیقاتی
188/0 065/0 154/0 140/0 107/0 011/0 077/0 *207/0 125/0 

مقاالت تهیه و 
 دهشمنتشر 

167/0 096/0 036/0 *231/0 080/0 137/0 019/0 097/0 149/0 

  05/0داري در سطح امعن *
   01/0داري در سطح امعن **
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داري بین سبک یادگیري و خصایص کارآفرینی دانشجویان  اآیا رابطه معن .5سؤال 
 مورد مطالعه وجود دارد؟

هاي خصیصه  لفهؤبین م رابطه بررسی شده 72، از بین 6شده در جدول  هئهاي ارا بر اساس یافته
بر اساس این نتایج . دار شده است امعن 05/0هم در سطح  مورد، آن 26کارآفرینی و سبک یادگیري 

سبکهاي یادگیري فعال، «با  »پذیري متعادل ریسک«توان گفت که بین برخورداري از خصیصه  می
سبکهاي یادگیري تفکرگرا، شهودي «با  »کانون کنترل«، بین برخورداري از خصیصه »بصري و تفکرگرا

، »گرا سبک یادگیري تفکرگرا، حسی و کل«با  »نیاز به موفقیت«، بین برخورداري از خصیصه »گرا و کل
، بین »سبک یادگیري تفکرگرا، شهودي و شفاهی«با  »سالست فکري«بین برخورداري از خصیصه 

، بین برخورداري از »گرا ی و مرحلهسبک یادگیري فعال، حس«با  »عملگرایی«برخورداري از خصیصه 
، بین برخورداري از خصیصه »سبک یادگیري تفکرگرا و شهودي«با  »تحمل ابهام«خصیصه 

با  »طلبی چالش«، و بین برخورداري از خصیصه »گرا سبک یادگیري حسی و کل«با  »یاپردازيؤر«
همچنین، بین برخورداري از . وجود دارد رابطه مثبت و معنادار »گرا سبک یادگیري حسی، بصري و کل«

با  »عملگرایی«، بین برخورداري از خصیصه »سبک یادگیري حسی«با  »پذیري متعادل ریسک«خصیصه 
و بین  »سبک یادگیري حسی«با  »تحمل ابهام«، بین برخورداري از خصیصه »سبک یادگیري شفاهی«

  .وجود داردعنادار رابطه منفی و م »سبک فعال«با  »یاپردازيؤر«برخورداري از خصیصه 
  

  همبستگی بین سبکهاي یادگیري با خصایص کارآفرینی دانشجویان -6جدول 

خصیصه 
 کارآفرینی

 سبکهاي یادگیري
 درك و فهم درونداد دریافت مطالب پردازش

 گرا کل گرا مرحله شفاهی بصري شهودي حسی تفکرگرا فعال

پذیري  ریسک
 متعادل

*515/0 121/0 *560/0 - 139/0 *382/0 128/0 077/0 *251/0 

 334/0* 054/0 113/0 092/0 632/0* 137/0 210/0* 095/0 کانون کنترل

 129/0 228/0* 158/0 035/0 160/0 241/0* 235/0* 078/0 نیاز به موفقیت

 036/0 024/0 222/0* 166/0 231/0* 173/0 472/0* 46/0 سالست فکري
 114/0 525/0* - 244/0* 174/0 096/0 221/0* 089/0 236/0* عملگرایی

 093/0 155/0 159/0 165/0 229/0* - 240/0* 611/0* 180/0 تحمل ابهام

 251/0* 170/0 162/0 079/0 084/0 722/0* 088/0 - 216/0* یاپردازيؤر
 248/0* 131/0 162/0 220/0* 171/0 225/0* 051/0 055/0 طلبی چالش

 038/0 046/0 064/0 199/0 196/0 114/0 059/0 064/0 کارآفرینی
  05/0داري در سطح امعن *

  01/0داري در سطح امعن **
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  گیري بحث و نتیجه
شناسایی و بررسی رابطه بین سبک یـادگیري و خصـایص کارآفرینانـه دانشـجویان     با هدف  پژوهشاین 

وتی یـادگیري متفـا    هايسـبک  ازنشان داد که دانشجویان مورد مطالعه  نتایج این تحقیق .ه استدشانجام 
، در نظـر  استتدریس و یادگیري متفاوت  روشهايهر کدام از این سبکها در با توجه به اینکه  .دارندبرخور

هاي ایـن پـژوهش    یافته. رسد آموزشی ضروري به نظر می امور ریزي درسی و گرفتن این تفاوتها در برنامه
فراگیران با توجه به اینکه . ردارندنشان داد که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه از سبک یادگیري فعال برخو

با بحث و م أتوفعاالنه کار  دادن از طریق انجاممطالب را به بهترین وجه و فعال تمایل دارند که اطالعات 
براي تسـهیل   الزم است، (Soloman and Felder, 2001)ده و به خاطر بسپارندکنندرك  شریحت

 فعاالنـه کارهـا، انجـام    دادن یادگیري از طریق انجامد و شو سازي یادگیري این گروه از دانشجویان زمینه
مطـابق   .ردیـ گصـورت  صورت گروهی ه امور ب دادن آزمایش، مشاهده کار با وسایل و ادوات و انجام دادن
هـر  . دنبرخوردارحسی  از پاسخگویان مورد مطالعه در بعد دریافت، از سبک پژوهش تعداد زیاديهاي  یافته

 بـا گـرا   گرا یا شهودي باشد که فراگیـران حـس   حسسبک یادگیري ممکن است وع با توجه به نفراگیري 
) براي دانشجویان کشـاورزي رعه مانند مز موقعیت میدانی یاکار در آزمایشگاه ( ي عملیکارهادادن انجام 
 ،بعـد ایـن  در  .(Fujii, 1996; Soloman and Felder, 2001) آینـد  تـر کنـار مـی    راحـت 
له و ایجـاد ارتبـاط بـین مطالـب     ئی براي آموزش عملی، تشویق نوآوري، حـل مسـ  های زمینه دنآور فراهم

ـ ارااز بعد هاي این تحقیق  طبق یافته .آموزشی و دنیاي واقعی ضروري است دانشـجویان مـورد    بیشـتر ه، ئ
ـ م با اراأتوگونه فراگیران از کالسهاي درسی  این ؛مطالعه از سبک یادگیري بصري برخوردارند  ،تصـاویر  هئ

نند و به مواد آموزشی احتیاج دارنـد کـه   کگرامها، فلوچارتها، سریهاي زمانی، فیلم و نمایش استقبال میدیا
ایـن   .پیدا کنند و بتوانند آنها را به یاد بیاورنددست هاي مفهومی ارائه شده  آنها به انگاره  از طریق مشاهده

تـدریس بـه    بـراي مـورد اسـتفاده    روش غالـب [گروه از فراگیران با روشهاي سخنرانی و جـزوه نویسـی   
در . (Felder and Silverman, 1998)کننـد  چندان احساس راحتی نمی ]دانشجویان مورد مطالعه

سازي زمینه براي طرح مباحث کالسی و دادن فرصـت بـه فراگیـران بـراي نوشـتن       فراهم، خصوصاین 
بـرداري بـراي    ی بـر خالصـه  جزوات و توصیف و تشریح مطالب و اجتناب از طرح مفـاهیم انتزاعـی مبتنـ   

گیـري از تصـاویر بـه کمـک      بهـره  ،و همچنـین سـبک شـفاهی    برخوردار ازتسهیل یادگیري دانشجویان 
یـادگیري  بـا  هاي کمک آموزشی، دیاگرامها، فلوچارتها، سریهاي زمـانی، فـیلم و نمـایش متناسـب      رسانه

  .ضرورت داردسبک یادگیري بصري برخوردار از دانشجویان 
مـورد   ارتباط بین سبکهاي یادگیري دانشجویان بـا متغیرهـاي فـردي و تحصـیلی    داري  ابه معن با توجه   

، همانند سن، شرکت در دوره آموزشی، امیـد بـه کسـب آمـادگی و مهـارت شـغلی، معـدل دروس        مطالعه
  هاي  با یافته کههاي علمی  گذرانده شده، تعداد بازدیدهاي علمی، تعداد مقاالت تهیه شده و تعداد پروژه
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و  (Torres and Cano, 1994)، توریس و کانو (Mirakzadeh et al., 2009)زاده میرك
سبکهاي یادگیري که  نتیجه گرفتتوان  میهمسویی دارد،  (Cano et al., 1992)کانو و همکاران 
سازي یک محیط یادگیري اثربخش  فراهم. رود شمار میثیرگذار بهأهاي تحصیلی ت یکی از مشخصه

 الزم است ،رو از این. از جمله سبک یادگیري است فراگیران یادگیري هاي مشخصهند در نظر گرفتن نیازم
آموزشگران کشاورزي تعیین سبک یادگیري دانشجویان را سرلوحۀ فعالیتهاي آموزشی خویش قرار دهند 

ب آموزشی، اي تدریس، تهیه و تدوین مطاله، انتخاب روشهاي درسی و از نتایج آن براي تدوین برنامه
، توسعه این مطالعه با بنابراین .هاي آموزشی بهره گیرند در آغاز دوره ارزشیابی و هدایت دانشجویان

گیري از  بهرها بهاي تحصیلی و مقاطع مختلف از طریق تمام شماري  دانشجویان رشتهشمول تمام 
ط بین سبکهاي براي تشخیص سبک یادگیري تمام فراگیران و تعیین روابعتبر شناسیهاي مسبک

هاي آموزشی و تحصیلی  گیري از آنها در قالب پرونده و ثبت و بهره یادگیري، ویژگیهاي شخصیتی
اي درسی و آموزشی، انتخاب هریزی برنامه جریانآموزشگران در مدیران و گیري  بهره برايفراگیران 

تعیین و ارزیابی  ،مچنینه تکالیف و ارزیابی آموزشی و هئگرایشهاي تحصیلی و پژوهشی فراگیران، ارا
اي یادگیري هبا توجه به لزوم درك اهمیت تعیین سبک. ضرورت داردسبک تدریس آموزشگران 
هاي  دوره الزم استهاي درسی مربوط،  شناسی و گنجاندن آن در برنامه دانشجویان و چگونگی سبک

موزشگران با کمک ویت دانش، مهارت و تعهد آقو ت هاهآموزشی و کارگاههایی براي تبادل تجرب
پس از آشنایی  توانندمی انرآموزشگ ،همچنین .برگزار شودریزان و متخصصان آموزش کشاورزي  برنامه

در با سبک شناسی یادگیري و ملزومات آن براي روشهاي تدریس، منابع درسی و محیط آموزشی، 
اقدام  ،س سبک یادگیريبر اسا تفاوتهاي دانشجویان با در نظر گرفتنهاي درسی  تدوین برنامه خصوص

 هاي یادگیري مشخصهمتناسب با و آموزشی درسی  هاي برنامه به بخشی تنوعدر هر حال، . ندکن
و پرهیز از اتخاذ یک رهیافت استاندارد و یگانه براي تدریس به جمله سبک یادگیري آنها از دانشجویان 

پذیري در  و در عوض، انعطاف) ، مقطع و رشته تحصیلی و غیرهیتبر حسب جنس(دانشجویان مختلف 
ن دانشجویان ساختآگاه همچنین،  .ت داردبرنامه درسی به صورت هدایت شده از سوي آموزشگران ضرور

د براي کمک به آنها اروتازه  خصوص براي دانشجویانبه سبکهاي یادگیري مربوط و مشاورة آموزشی  از
در این صورت . شود ادگیري پیشنهاد میاي آموزشی و مطالعۀ متناسب با سبکهاي یهبراي تطبیق روش

آنها خواهند آموخت که چگونه بهتر یاد بگیرند و با شناخت قوتها و محدودیتهاي احتمالی، در قبال 
سبک یادگیري، تیپ  ي استانداردها قرار دادن پرسشنامه. ندکنیادگیري خویش احساس مسئولیت 

خط و کاربرگردان همراه با  ورت برشخصیتی، ضریب هوشی، خالقیت، کارآفرینی و غیره به ص
دستورالعمل و راهنماییهاي الزم بر روي پایگاه اینترنتی دانشگاه به منظور استفاده دانشجویان و سایر 

  . تواند سودمند واقع شود میکاربران 
 آنهاي مربوط به توزیع فراوانی برخورداري دانشجویان از خصایص مختلف کـارآفرینی حـاکی از    یافته   
وضـعیت بسـیار   در درصـد پاسـخگویان    40نزدیک به برخورداري از خصاص کارآفرینی،  رظاز نت که اس
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بررسـی همبسـتگی   با  .دارندقرار درصد بسیار قوي  11درصد قوي و حدود  23درصد ضعیف،  26ضعیف، 
بـا   »سـن «تـوان گفـت کـه بـین      بین ویژگیهاي فردي و تحصیلی و خصایص کارآفرینی دانشجویان می

حسـینی و عزیـزي   ي هـا  با یافتـه  که »عملگرایی«و  »کانون کنترل درونی«هاي  داري از خصیصهبرخور
(Hosseini and Azizi, 2007)  و قاسمی(Ghasemi et al., 2009)  ،بـین  همسویی دارد

امید به کسب آمادگی و مهـارت  «، بین »کارآفرینی«با برخورداري از خصیصه  »پاره وقتسابقه اشتغال «
منظـور کسـب   شـرکت در دوره آموزشـی بـه   « ، بـین »نیاز به موفقیت«برخورداري از خصیصه با  »شغلی

 هـاي تحقیـق   با یافتـه  که» سالست فکري«با برخورداري از خصیصه  »مهارت براي کارآفرینی و اشتغال
معـدل دروس گذرانـده   «بـین    هسمویی دارد، (Hosseini and Azizi, 2007) حسینی و عزیزي

) میـدانی و تحقیقـاتی  (هـاي علمـی    تعداد پروژه«، بین »نیاز به موفقیت«ري از خصیصه با برخوردا »شده
بـا   »تعداد مقاالت تهیه شـده «و  »طلبی چالش«با برخورداري از خصیصه  »انجام شده در دوران تحصیل

  . وجود دارد مثبت و معناداررابطه » سالست فکري«برخورداري از خصیصه 
سبک یادگیري و خصایص کارآفرینی، در نظر گرفتن سبک یادگیري در  طهراب با توجه به محرز شدن   

شایان در خصوص مناسبت یادگیري و کارآفرینی . ضرورت داردپرورش خصایص کارآفرینانه دانشجویان 
 ,Cope and Watts, 2000; Deakins and Freel)به تحقیقات پیشین توجه بااست که  ذکر

1998; Young and Sexton, 1997)، تواند  محیطهاي آموزش و یادگیري متعارف چندان نمی
بلکه چرخشی اساسی به یادگیري  ،د یا به عبارتی، کارآفرین پرور باشدکنبه پرورش کارآفرینی کمک 

ماهیت، دستاوردها و شرایط و ملزومات تحقق  از نظریادگیري کارآفرینانه . مورد نیاز است 7کارآفرینانه
کننده، وظایف آموزشگر و فراگیر، محیط آموزشی و غیره مقتضیات خاص  نظیر روشهاي آموزشی تسهیل

طلبد و در بنیان فلسفی، هدفگذاري، سازماندهی، محتوا و روش با برداشتهاي متعارف از  خود را می
در یادگیري کارآفرینانه پیش از یادگیري، فراگیري روش یادگیري اهمیت دارد و  .یادگیري متفاوت است

درسی  برنامهدر . شود کید میأو تجربه به جاي مباحث صرف و آموزشهاي کالسی ت گرایی بر عمل
یادگیرندگان به صورتی هدایت شده به انتخاب و گذراندن دروس مورد نیاز براي کارآفرینی  پذیرانعطاف

 ,.Sharifzadeh et al)شود با دنیاي واقعی تنظیم می در ارتباطمحتواي دروس . کنند اقدام می
و تسهیل یادگیري کارآفرینانه  تشویقبه تنوع و یکپارچگی روشهاي آموزشی براي  در آنها و (2010

که فیلدر و هنریکوس شود  گروههاي مختلف فراگیران با سبکها و ملزومات یادگیري متفاوت توجه می
(Felder and Henriques, 1995) سبکی به  از آن به عنوان ضرورت عدول از رهیافت تک

. اند یادگیري چندگانه نام برده -گیري از سبکهاي تدریس با مضمون بهره 8سبکی در آموزشرهیافت چند

                                                
7. Entrepreneurial Learning 
8. From Monostyle to a Multistyle Approach to Teching-Learning (Education) 
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محیط یادگیري کارآفرینانه داراي منابع چندگانه یادگیري در داخل و خارج دانشگاه و بر در هر حال، 
  . زایی و نوآوري فراگیران استوار است خالقیت، ایده

 نیز دانشجویان مورد مطالعه از خصایص کارآفرینی مورد نظر وداري پایین بودن سطح برخوربا توجه به    
هاي برخـی از تحقیقـات همسـویی    که با یافته مشخص شدن اثر آموزش بر پرورش خصایص کارآفرینانه

 ;Sharifzadeh et al., 2010; Vesper and Gartner,1997; (Fleming, 1996دارد
Bell et al., 2004) ، اي مختلـف پـرورش   هشناسـایی و معرفـی فنـون و روشـ    منظور به الزم است

گیـري از آنهـا در    بـه منظـور بهـره    استادانخصایص کارآفرینی در آموزش کشاورزي و ترغیب و آموزش 
  .مطالعاتی صورت گیردتدریس 

  
  پیشنهادها
 دفراینر دراهکارهاي سیاستی و کاربردي زیر به منظور تسهیل یادگیري ، هاي تحقیق یافته با توجه به

  : شود ه میئاراتوسعه قابلیتهاي کارآفرینانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزي 
پرورش  دیگر فنونپردازي، تفکر انتقادي و خالق و  حل مسئله، ایده روشهاياز  استادانگیري  بهره - 

مایی کار به صورت فردي یا گروهی با راهن و  پروژه کسب جرايکار و ا و  خالقیت، تدوین طرح کسب
کار موفق و شناسایی و معرفی کارآفرینان  و  نظر، بازدید از طرحهاي کسب صاحب استادانو  کارآفرینان

آموختگان دانشگاه در جهت الگوسازي  دانشجویان و دانش میانویژه از ه ب ،موفق در سطح استان
رآفرین به عنوان آموزشگر گیري از کارآفرینان موفق و دانشجویان کا کارآفرینانه در بین دانشجویان، بهره

  ها و ترغیب و راهنمایی دانشجویان در دروس مختلف؛ سخنرانی، تدریس و انتقال آموزه برايمدعو 
  شغلی و کارآفرینانه به دانشجویان متقاضی از سوي مرکز کارآفرینی دانشگاه؛    خدمات مشاوره هئارا - 
کید بر تشکیل أآموختگان با ت شجویان و دانشکارهاي تعاونی توسط دان و  اندازي کسب حمایت از راه - 

علمی و دانشجویان، کارکنان، تئاي متشکل از اعضاي هی رشته هاي کارآفرینی بین گروهها و هسته
و تقویت  يانداز این امر نیازمند راه. وطلباو نیروهاي د آموختگاندانشدانشگاهیان مجرب بازنشسته، 

دانشگاه در توسعه پارك علم و فناوري استان با مشارکت جهاد  مرکز رشد کارآفرینی دانشگاه و مشارکت
ربط نظیر استانداري، سازمان نظام مهندسی، بانک کشاورزي و سایر دانشگاهی و با دستگاههاي ذي

اندازي  ؛ بنا به تجارب جهانی حمایت از راهبانکهاي مایل به همکاري، اداره کل تعاون و غیره است
تواند مورد  علمی و کارکنان دانشگاه میتئتوسط دانشجویان، اعضاي هی 9شیشرکتهاي نوبنیاد یا زای

  توجه قرار گیرد؛
تدوین و انتشار جزوه، خبرنامه و نشریات به صورت چاپی و الکترونیکی با همکاري انجمنهاي علمی  - 

  دانشجویی، معاونت امور فرهنگی و دانشجویی و گروههاي آموزشی؛ 
                                                

9. Start-up and Spin-off 
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منظور شناسـایی و معرفـی راهبردهـاي مختلـف تلفیـق کـارآفرینی در آمـوزش        هیابی و مطالعه ب زمینه -
کشاورزي در مقطع کارشناسـی، تلفیـق    کار و  کارآفرینی و مدیریت کسب  اندازي رشته کشاورزي نظیر راه

هاي مختلف کشاورزي در سطح کارشناسی، طراحـی و   واحدهاي آموزش کارآفرینی در برنامه درسی رشته
هاي آموزشی کوتاه مدت منتهی به مدرك بـا موضـوع    و سریالی کارگاهها، نشستها و دوره برگزاري منظم

هاي مختلف با همکاري مراکـز   کار کشاورزي براي دانشجویان رشته و  کارآفرینی و مدیریت توسعه کسب
سسـات  ؤاي، وزارت تعـاون، م  سـازمان فنـی و حرفـه    ،و دستگاههاي اجرایـی هماننـد جهـاد دانشـگاهی    

  و غیره زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه؛  خصوصی
نیازسنجی قابلیتها و مهارتهاي مـورد نیـاز دانشـجویان بـراي کـارآفرینی و خوداشـتغالی بـا توجـه بـه           -

کـار و   و  شـناخت مبـانی کسـب   (ها، تدوین محتواي مورد نیاز در ابعاد دانشـی   مقتضیات هر یک از رشته
ــارآفرینی ــی )ک ــت و ضــرورت خو(، بینش ــجویان از   اهمی ــرش دانش ــر نگ ــارآفرینی و تغیی ــتغالی و ک داش

و گنجانـدن  ) وکـار   قابلیتها، فنون، روشها و مهارتهـاي کسـب  (و مهارتی ) کارمندگروي و استخدام دولتی
  هاي آموزشی و مواد آموزشی تهیه شده؛ آنها در واحدهاي درسی، دوره

آموختگان به منظور بـازخوردهی   الی دانشبراي بررسی وضعیت کارآفرینی و خوداشتغ 10مطالعه پیگیرانه -
اي بازار کار و در نتیجـه،  ههاي درسی و دروس مختلف با نیازمندی در خصوص سودمندي و مناسبت برنامه

ـ  بـه منظـور  رفع شکافهاي موجود در برنامه درسـی کنـونی    براي الزم بازنگري مین نیازهـاي رفتـاري   أت
  بعاد پیشگفته؛هاي مختلف در ا کارآفرینانه دانشجویان رشته

و گروههاي آموزشی نمونه و فعال در حوزه آمـوزش کـارآفرینی در    استادانشناسایی، معرفی و تقدیر از  -
ت علمی به منظور ترغیب آنها بـه  ئسطح دانشگاه و گنجاندن آن در معیارهاي ارزیابی عملکرد اعضاي هی

  آموزش و ترویج کارآفرینی؛ 
ها و طرحهاي نوآور و کارآفرینانـه و   برگزاري مسابقات ایدهاز طریق  دانشجویان میانترویج کارآفرینی  -

جشنواره و نمایشگاه دستاوردهاي خوداشتغالی و کـارآفرینی دانشـجویان در سـطح دانشـگاه و اسـتان بـا       
مشارکت دستگاههاي اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی و تجلیل و تقدیر از دانشـجویان کـارآفرین   

  ؛ دانشگاه
به عنوان فرصتی بـراي  ویژه دوره کارآموزي و گذراندن دوره کارورزي ه دادن به دروس عملی ب اهمیت -

  . کار و کارآفرینی و  کسب تجاربآشنایی دانشجویان با  یادگیري عملی و
  

                                                
10. Fallow up Study  
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  گزاريسپاس
پژوهشی و فنـاوري  مین اعتبار شده از سوي شوراي أتصویب و ت پژوهشیاین مقاله برگرفته از نتایج طرح 

کننده پرسشـنامه،   از این شورا، دانشجویان تکمیل که استنشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دا
   .شود داوران گرامی سپاسگزاري می ، ناظران وهمکاران
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