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داًطگاُ ػلَم کطاٍرزی ٍ هٌابغ طبیؼی ساری
راّبردّای کارآفریٌی در کطاٍرزی

ػَاهل هؤثر بر تَسؼِ هْارتّای کارآفریٌی داًطجَیاى هراکس آهَزش جْاد کطاٍرزی
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 -1اعتبدیبر هزوش آهَسػ فبلی اهبم خویٌی ،عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،وزج ،ایزاىًَ( ،یغٌذُ هغٍَل)anorozi @yahoo.com :
 -2هزوش تحمیمبت ٍ آهَسػ وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی اعتبى خزاعبى رضَی ،عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،هؾْذ ،ایزاى
 -3اعتبدیبر هزوش تحمیمبت ٍ آهَسػ وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی اعتبى فبرط ،عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،ؽیزاس ،ایزاى
 -4هزوش آهَسػ فبلی اهبم خویٌی ،عبسهبى تحمیمبت ،آهَسػ ٍ تزٍیح وؾبٍرسی ،وزج ،ایزاى
تبریخ پذیزػ97/11/13 :
تبریخ دریبفت97/8/6 :

چکیذُ
ّذف تحقیق حاضر بررسی ػَاهل هؤثر بر تَسؼِ هْارتّای کارآفریٌی داًطجَیاى هراکس آهَزش ػلوی -کاربردی کطاٍرزی
استاىّای فارض ،خراساى رضَی ٍ البرز است .ایي پصٍّص از لحاظ ّذف کاربردی ٍبِ لحاظ ًَع تحقیق از ًَع ػلی -ارتباطی ٍ
بِ لحاظ رٍش تحقیق از ًَع پیوایطی است ٍ پرسطٌاهِ هحقق ساختِ ابسار اصلی تحقیق بَد .برای سٌجص رٍایی ابسار تحقیق
از ًقطِ ًظر هتخصصیي ٍ برای بررسی پایایی از رٍش پایایی ترکیبی بْرُ گرفتِ ضذ .جاهؼِ آهاری تحقیق داًطجَیاى ترم آخر
هرکس آهَزش ػلوی -کاربردی جْاد کطاٍرزی استاىّای خراساى رضَی ،فارض ٍ البرز بَد (ً 676فر) .با استفادُ از جذٍل
کرجسی ٍ هَرگاى حجن ًوًَِ تؼییي ضذ (ً .)245تایج تحقیق ًطاى داد کِ بیص از  66درصذ از افراد هَرد هطالؼِ هْارت
کارآفریٌی خَد را در سطَح ضؼیف ٍ هتَسط ارزیابی کردًذّ .وچٌیي هطخص ضذ کِ سِ دستِ ػَاهل آهَزضی ،اقتصادی ٍ
رٍاىضٌاختی تَاًایی  61درصذ از تغییرات هْارتّای کارآفریٌی داًطجَیاى را تبییي هیکٌٌذ.
ٍاشُّای کلیذی :هْارتّای کارآفریٌی ،داًطجَیاى ،ػَاهل هؤثر

هقذهِ
در حبل حبضز ثیىبری را اگز گفتِ ؽَد هْنتزیي الالل
هیتَاى ادفب وزد وِ یىی اس هْنتزیي هقضالت اختوبفی
وؾَرّبی هختلف خْبى اعت .ثخؾی اس ایي هقضل ثِ
ًبوبرآهذی ًؾبم آهَسؽی وؾَرّب ثبس هیگزدد وِ ثب تأویذ ثز
درٍط ًؾزی ٍ ثذٍى دغذغِّبی هْبرت آهَسی لبدر ثِ
تزثیت داًؼآهَختگبًی ًیغت وِ ثب ثزخَرداری اس
خقیقِّبیی ّوچَى افتوبد ثِ ًفظ ،پؾتىبر ٍ
هغٍَلیتپذیزی ثتَاًٌذ اؽتغبلی را ثزای خَد ایدبد ًوبیٌذ.
ًتیدِ چٌیي ًؾبم آهَسؽی پزٍرػ افزادی اعت وِ در
ثخؼّبی دٍلتی ٍ خقَفی ثِ دًجبل وغت فزفت ؽغلی
ثَدُ ٍ ووتز ثِ اؽتغبلسایی توبیل دارًذ .وبرآفزیٌی ثِ فٌَاى
یىی اس هْنتزیي اثشارّبیی وِ خبهقِ را ثِ رؽذ التقبدی ٍ
ًَآٍری رٌّوَى هیعبسد ،هَرد تَخِ اعت ( .)22ثِ ّویي
دلیل ثغیبری اس وؾَرّبی ارٍپبیی ٍ ایبالت هتحذُ آهزیىب
آهَسػ وبرآفزیٌی را در ثزًبهِ آهَسؽی هذارط خَد ارتمبء
دادُاًذ ( .)15آى چِ وِ اّویت وبرآفزیٌی ٍ آهَسػ
وبرآفزیٌی در ایزاى را ًغجت ثِ وؾَرّبی ارٍپبیی ٍ آهزیىبی
ؽوبلی ،ثِ هیشاى ثیؾتزی هَرد تأویذ ٍ تَخِ لزار هیدّذ،
رؽذ چؾنگیز ٍ خْؾی وویت داًؾگبُّب در وؾَر در
عبلّبی اخیز اعت وِ ٍرٍد ؽوبر لبثل تَخْی ًیزٍی
تحقیل وزدُ ثِ ثبسار وبر را ثِ دًجبل داؽت ٍ ایي در حبلی ثَد
وِ هیبى خیل فؾین داًؼآهَختگبى داًؾگبّی اس یه عزف
ٍ ؽزفیت اًذن ثخؼ دٍلتی ثزای خذة ایي تقذاد ًیزٍی
تحقیل وزدُ ثِ ّیچ فٌَاى ،تٌبعت السم ٍ هٌغمی ٍخَد
ًذارد .ثِ ّویي دلیل ضزٍرت خَداؽتغبلی اس عزیك آهَسػ

وبرآفزیٌی ثِ گًَِای خذیتز ٍ هلوَطتز احغبط هیؽَد
(.)19
وبرآفزیٌی ٍ ایدبد اؽتغبل ثیؼ اس ّز چیش ثِ هیشاى ٍ ًحَُ
عزهبیِگذاری در آهَسػ فبلی ٍ تحمیك ٍ تَعقِ وؾَر
ثغتگی دارد .تبریخ یه لزى اخیز وؾَرّبی پیؾزفتِ ثِ خَثی
ًؾبى هیدّذ وِ رؽذ ٍ تَعقِ ایي وؾَرّب در سهیٌِّبی
هختلف ٍ اس خولِ در وبرآفزیٌی ثِ هیشاى عزهبیِگذاری در
آهَسػ ٍ تحمیمبت ثغتگی داؽتِ اعت (ً .)2تبیح پضٍّؼّب
ًؾبى هیدّذ وِ هْنتزیي فبهل هؤثز ثز حزوت وبرآفزیٌی اس
حبلت لَُ ثِ حبلت فقل ٍ ثزٍس رٍحیِ وبرآفزیٌی در افزاد اس
عزیك آهَسػ اعت ( .)3تَعقِ ثزًبهِّبی آهَسػ وبرآفزیٌی
در هذارط وؾَرّبی ارٍپبیی ٍ ّوچٌیي وؾَر آهزیىب هجتٌی
ثز ایي فزضیِ پذیزفتِ ؽذُ اعت وِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی
هیتَاًذ آهَسػ دادُ ؽَد ٍ خیلی ثِ ٍعیلِ خقَفیبت
ؽخقی تقییي ًویؽَد ( .)11،5ثز هجٌبی درن اّویت
آهَسػ وبرآفزیٌی در ًؾبم آهَسػ فبلی وؾَرّبی هخلف
خْبى ،یًَغىَ در چؾناًذاس خْبًی آهَسػ فبلی در لزى
ثیغت ٍ یىن ،ایي تقزیف را ثزای داًؾگبُّبی ًَیي ارائِ
هیدّذ" :خبیگبّی اعت وِ در آى هْبرتّبی وبرآفزیٌی در
آهَسػ فبلی ثِهٌؾَر تجذیل لبثلیتّبی داًؼآهَختگبى ثِ
وبرآفزیٌبى ،تَعقِ هییبثذ" (.)11
در فیي حبل ،اگز اهزٍس ثز آهَسػ وبرآفزیٌی در ًؾبم
آهَسػ فبلی وؾَرّبی هختلف خْبى تأویذ هیؽَد ،ثبیذ
داًغت وِ هزاوش آهَسػ فلوی -وبرثزدی ثز فلغفِ هْبرت
آهَسی اس عزیك وبرآفزیٌی لزار داؽتِ ٍ ثز ایي هجٌب ؽىل
گزفتِ ٍ ایدبد ؽذُاًذ ( .)4آئیي ًبهِ ؽَرای فبلی
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آهَسػّبی ػلوی-کبرثزدی ،ایي دعتِ اس آهَسػّب را
آهَسػّبیی تؼزیف هیکٌٌذ کِ ثب ّذف ارتمبء ٍ اًتمبل داًؼ
ٍ کبر ،ایدبد هْبرت ،افشایؼ ثْزٍُری ،ثِ ٌّگبم کزدى ٍ
ارتمبء هؼلَهبت ٍ تدبرة ؽبغالى ،رؽذ اعتؼذادّبی ثبرس ٍ ثِ
فؼلیت درآٍردى اعتؼذادّبی ًْفتِ ثزای تصذی هؾبغل ٍ
حزف گًَبگَى اًدبم هی ؽَد تب تَاًبیی افزاد ثزای اًدبم دادى
کبری کِ ثِ آًبى هحَل هیؽَد را ثِ عغح هغلَة ثزعبًذ
( .)16ثز هجٌبی رعبلت ًظبم آهَسػ ػلوی-کبرثزدی کِ
تزثیت ًیزٍی اًغبًی کبرآهذ ،خالق ٍ کبرآفزیي اعت،
رحوبًیبى کَؽککی ٍ ّوکبراى ( )18ثزایي ثبٍر ّغتٌذ کِ
خْت آهبدُ ًوَدى داًؾدَیبى خْت اؽتغبل ،آهَسػ
کبرآفزیٌی در ایي هزاکش هیثبیغت ثِ خذ هَرد تَخِ لزار
گیزد.
درثبى آعتبًِ ٍ ّوکبراى ( )6هْبرتّبی کبرآفزیٌی را در
عِ عجمِ ی فزدی ،ثیي فزدی ٍ فزآیٌذی عجمِثٌذی هیکٌٌذ.
ثِ سػن ایؾبى هْبرتّبی فزدی ؽبهل ًَآٍری ،اثتکبر،
ریغکپذیزی ،تَاًبیی ثزرعی هَضَػبت ًبؽٌبختِ ،پذیزػ
چبلؼّب ،هغٍَلیتپذیزی ٍ خغتدَی فزصتّب در تغییز ٍ
تحَالت اعت .هْبرتّبی ثیي فزدی ،درثزدارًذُ هَضَػبتی
ّوچَى تؼبهل هؤثز ثب دیگزاى ،ثزلزار کزدى ارتجبط هؤثز،
هذاکزُ کزدى ،تأثیزگذاری ٍ ًوَدّبی رّجزی اعت.
هْبرتّبی فزآیٌذی ًیش هؾتول ثز تَاًبیی عزاحی ٍ
عبسهبًذّی ،تَاًبیی تحلیل ،تزکیت ٍ ارسؽیبثی ٍ تَاًبیی
اخزای عزحّب اعتّ .وشهبى ثب تَعؼِ تَخِ ثِ همَلِ
هْبرتّبی کبرآفزیٌی در داًؾگبُّب ،گزایؼ ثِ عوت پضٍّؼ
در ایي سهیٌِ ًیش رٍ ثِ گغتزػ ثَدُ اعت .در اداهِ ثِ ثزخی
اس پضٍّؼّبی هزتجظ خصَصبً در ثخؼ کؾبٍرسی اؽبرُ
هیؽَد؛ اعکٌذری ٍ ّوکبراى ( )7در هغبلؼِ خَد ػولکزد
کبرآفزیٌبًِ داًؼآهَختگبى کؾبٍرسی را هَرد تَخِ لزار دادُ ٍ
ًؾبى دادًذ کِ آهَسػ ػبلی کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی تٌْب در
کغت هْبرتّبی تخصصی اثزگذار ثَدُ ٍ ًمؼ چٌذاًی در
کغت هْبرتّبی کغت ٍ کبر ٍ کبرآفزیٌبًِ ًذاؽتِ اعت.
ثز هجٌبی یبفتِّبی پضٍّؼ هزداًؾبّی ٍ رٍؽي فز ( )16در
سهیٌِ تذٍیي راّجزدّبی تَعؼِ کبرآفزیٌی کؾبٍرسی در هیبى
داًؼاهَختگبى کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی ،کبرآفزیٌی
داًؼآهَختگبى در هحیظ درًٍی (داًؾگبُ کبرآفزیي؛ ػَاهل
فزدی ٍ خبًَادگی ٍ رفتبر ٍ اًگیشُ درًٍی) دارای لَت ًغجی ٍ
در هحیظ ثیزًٍی (ػَاهل التصبدی ٍ فزٌّگی؛ عیبعتّبی
دٍلت؛ ثبسار؛ ػَاهل هحیغی ٍ ػَاهل في آٍری ٍ تکٌَلَصی) ثب
تْذیذ ًغجی رٍ ثِ رٍ اعتً .تبیح هغبلؼِ حغیٌی ٍ لؾگزآرا
( )12در هَرد ػَاهل هزثز ثز تَعؼِ هْبرتّبی کبرآفزیٌی
سًبى ػضَ تؼبًٍیّبی رٍعتبیی اعتبى فبرط ًؾبى داد کِ ثیي
ػَاهل رٍاًؾٌبختی ،آهَسؽی ،التصبدی ،اختوبػی-فزٌّگی ٍ
عیبعتگذاری ثب تَعؼِ هْبرتّبی کبرآفزیٌی راثغِ هثجت ٍ
هؼٌیداری در عغح  99درصذ ٍخَد دارد .رحوبًیبى کَؽککی
ٍ ّوکبراى ( )18در پضٍّؾی ثِ هغبلؼِ ػَاهل هؤثز ثز
تَاًوٌذیّبی کبرآفزیٌبًِ هزاکش آهَسػ ػلوی-کبرثزدی
کؾبٍرسی اعتبى فبرط پزداختٌذً .تبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد
کِ عِ دعتِ ػَاهل آهَسؽی ،عبسهبًی ٍ رٍحیِ کبرآفزیٌی ثِ

تزتیت ثیؾتزیي تأثیز را ثز تَاًوٌذیّبی کبرآفزیٌبًِ
داًؾدَیبى هَرد هغبلؼِ داؽتٌذًَ .رٍسسادُ ٍ رضبیی ( )17در
هغبلؼِای ثِ ثزرعی هؾَقّب ٍ ثبسدارًذُّبی هؤثز در رٍحیِ
کبرآفزیٌی داًؾدَیبى هزاکش ػلوی-کبرثزدی کؾبٍرسی
پزداختِ ٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ خَد داًؾدَ ،اعتبداى،
تدْیشات ٍ اهکبًبت هزاکش آهَسػ ،خبًَادُ ،هحتَای
دٍرُّبی آهَسؽی ،خبهؼِ ٍ آسهبیؾگبُ ثِ ػٌَاى هؾَقّب در
ایدبد رٍحیِ کبرآفزیٌی هؤثز ّغتٌذ.
درثبى آعتبًِ ٍ ّوکبراى (ً )6یش در تحمیمی در هَرد
هْبرتّبی کبرآفزیٌی دّیبراى اعتبى لشٍیي دریبفتٌذ کِ ثیي
هْبرتّبی کبرآفزیٌی افزاد هَرد هغبلؼِ ثب عغح تحصیالت،
ؽزکت در دٍرُّبی آهَسؽی ،درآهذ دّیبر ٍ خبًَادُ ٍی ٍ
هیشاى تؼبهل ثب ًْبدّب ٍ عبسهبىّبی هزتجظ ّوجغتگی
هغتمین ٍ هؼٌیدار ٍخَد دارد .یبفتِّبی هغبلؼِ احوذ پَر ٍ
ّوکبراى ( )1در هَرد ػَاهل هؤثز ثز تَعؼِ هْبرتّبی
کبرآفزیٌی داًؾدَیبى آهَسؽکذُّبی کؾبٍرسی ًؾبى داد کِ
هْنتزیي ػبهل هؤثز ثز هْبرتّبی کبرآفزیٌی افزاد هَرد
هغبلؼِ رٍحیِ کبرآفزیٌی اعت ٍ ضزیت هغیز آى  0/66اعت.
ّوچٌیي ،ػبهلّبی ؽخصی ،آهَسؽی ٍ هحیغی ًیش ثِ
تزتیت ثِ هیشاىّبی  0/19 ٍ 0/22 ،0/22در تَعؼِ
هْبرتّبی کبرآفزیٌی افزاد هَرد هغبلؼِ تأثیز داؽتٌذ .اس دیگز
یبفتِّبی ایي تحمیك تأثیز ػبهل آهَسؽی ثز ػبهل هحیغی ثب
ضزیت هغیز  1/07ثَد.
ًتبیح تحمیك لبعوی ٍ ّوکبراى ( )8در هَضَع ػَاهل هؤثز
ثز تَاًوٌذی کبرآفزیٌی ٍ اؽتغبل پظ اس داًؼآهَختگی
داًؾدَیبى کبرؽٌبعی کؾبٍرسی داًؾگبُ یبعَج ًؾبى داد کِ
عِ دعتِ ػبهل فزدی ،فزٌّگی-اختوبػی ٍ آهَسؽی ثیؾتزیي
تأثیز را ثز تَاًوٌذی کبرآفزیٌی داًؾدَیبى دارًذ .حبخی
هیزرحیوی ٍ ّوکبراى ( )9در تحمیمی در هَرد راُ کبرّبی
داًؾدَیبى
کبرآفزیٌبًِ
تَاًوٌذیّبی
تَعؼِ
دٍرُّبی ػلوی -کبرثزدی ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ کِ دٍ ػبهل
ارائِ خذهبت هؾبٍرُای ٍ ثزًبهِریشی ثزای ثْجَد هْبرتّبی
کبرآفزیٌی ثیؼ اس  20درصذ تغییزات هتغیز ٍاثغتِ را تجییي
هیًوبیٌذ .ؽدبع للؼِ دختز ٍ ّوکبراى ( )20آهَسػ را
هْنتزیي ػبهل هؤثز در حزکت کبرآفزیٌی اس لَُ ثِ فؼل ثِ
هٌظَر ایدبد اؽتغبل اثزثخؼ ٍ ثزٍس رٍحیِ کبرآفزیٌی در افزاد
تجییي کزدًذَّ .ؽوٌذاى همذم فزد ٍ ؽوظ ( )10در پضٍّؼ
خَد در هَرد ػَاهل آهَسؽی هزتجظ ثب ظزفیتّبی کبرآفزیٌی
داًؾدَیبى دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ سًدبى ثِ ایي ًتیدِ
رعیذًذ کِ ظزفیت کبرآفزیٌی  76/6درصذ اس افزاد هَرد
هغبلؼِ در حذ هتَعظ اعت .ػالٍُ ثز ایي ،ثیي ػاللِ ثِ رؽتِ
تحصیلی ٍ هؼذلّبی داًؾدَیبى در همبعغ کبرؽٌبعی ٍ
کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ ظزفیتّبی کبرآفزیٌی ّوجغتگی هغتمین
ٍ هؼٌیدار ثِ دعت آهذً .تبیح هغبلؼِای در اعپبًیب ًؾبى داد
کِ ثزای افشایؼ لبثلیتّبی کبرآفزیٌی داًؾدَیبى ،السم اعت
اس عزیك ثزًبهِریشی آهَسؽی تَاًبییّبی ؽٌبعبیی
فزصتّبی کغت ٍ کبر ،ارسؽیبثی فزصتّبی کغت ٍ کبر،
هْبرتّبی تصوینگیزی ،کبر ثب ؽجکِ اعالػبت ٍ ارتجبعبت،
ؽٌبعبیی حل هغئلِ ،تَاًبیی ثزلزاری ارتجبعبت ؽفبّی ٍ تفکز
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هَاد ٍ رٍشّا
ایي تحمیك اس لحبػ هبّیت وبرثزدی ،اس لحبػ درخِ وٌتزل
هتغیزّب ،غیزآسهبیؾی ٍ اس لحبػ ًحَُ گزدآٍری دادُّب اس ًَؿ
پیوبیؾی اعت وِ ثب رٍػ فلی -ارتجبعی ٍ تحلیل هبتزیظ
وَاریبًظٍ -اریبًظ ثِ اًدبم رعیذُ اعت .خبهقِ آهبری ایي
تحمیك ؽبهل ً 670وًَِ اس داًؾدَیبى تزم آخز عِ هزوش
آهَسػ خْبد وؾبٍرسی اعتبىّبی الجزس ،فبرط ٍ خزاعبى
رضَی در ًین عبل دٍم عبل تحقیلی  1396 -97ثَد .ثزای
ثزآٍرد حدن ًوًَِ آهبری اس خذٍل وزخغی ٍ هَرگبى اعتفبدُ
گزدیذ .ثز ایي اعبط تقذاد ًوًَِ تحمیك ً 245فز هحبعجِ ؽذ.
ّوچٌیي رٍػ ًوًَِگیزی عجمِای تقبدفی ثب اًتغبة
هتٌبعت ثَد .اثشار گزدآٍری دادُّب در ایي تحمیك پزعؾٌبهِای
هحمك عبخت ثَد .ثزای عٌدؼ رٍایی پزعؾٌبهِ هَرد
اعتفبدُ اس رٍایی تؾخیقی ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ هیبًگیي
ٍاریبًظ اعتخزاج ؽذُ 1اعتفبدُ ؽذ .ثب اعتفبدُ اس ایي ضزیت
عئَاالت ثب ثبر فبهلی ووتز اس  0/5در ّز دعتِ اس هتغیزّبی
هغتمل ٍ ٍاثغتِ تحمیك حذف ؽذُ تب همذار ؽبخـ ثِ ثیؾتز
اس  0/5ثزعذ .ثزای ثزرعی پبیبیی اس رٍػ پبیبیی تزویجی 2ثْزُ

4- ISDM

3- SPSS

ًتایج ٍ بحث
ثیؼ اس ًیوی اس افزاد پبعخگَ را سًبى تؾىیل هیدٌّذ.
 64درفذ پبعخگَیبى در همغـ وبرداًی در حبل تحقیل
ثَدًذ .تمزیجبً  67درفذ اس ایؾبى هدزد ٍ  84درفذ را ّن
هتَلذیي ؽْزّب تؾىیل هیدادًذً .تبیح ًؾبى داد وِ ثیؼ اس
 72درفذ اس پبعخگَیبى درط وبرآفزیٌی را گذراًذُاًذ.
هیبًگیي عي افزاد هَرد هغبلقِ حذٍد  25عبل ثِ دعت آهذ.
ثزای عجمِثٌذی افزاد هَرد هغبلقِ اس هٌؾز هْبرتّبی
وبرآفزیٌی اس رٍػ فبفلِ اًحزاف هقیبر اس هیبًگیي 4اعتفبدُ
ؽذ.
 A<Mean-SDضقیف
 Mean-SD<B<Meanهتَعظ
 Mean<C<Mean+SDخَة
 Mean+SD<Dخیلی خَة
 16/3درفذ افزاد هَرد هغبلقِ هْبرت وبرآفزیٌی خَد را در
عغح ضقیف 45/1 ،درفذ در عغح هتَعظ ٍ  38/6درفذ ًیش
در عغح خَة ٍ خیلی خَة هْبرت وبرآفزیٌی خَد را ارسیبثی
وزدًذ .اٍلَیتثٌذی گَیِّبی هزثَط ثِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی
افزاد هَرد هغبلقِ در خذٍل یه ًؾبى دادُ ؽذُ اعتّ .وبى
گًَِ وِ اس ًتبیح هؾخـ اعت ،گَیِّبی «تَاًبیی فزاّن
ًوَدى هٌبثـ ٍ تدْیشات»« ،خَداتىبیی» ٍ «تَاًبیی تؾخیـ
خغزات ثبلمَُ» اٍلَیت یه تب  3را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ.

2- CR

1- AVE
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ًَآٍراًِ ارتمب یبثذ ( .)12حغیٌی ٍ احوذی ( )11در تحمیمی ثب
هَضَؿ فَاهل هؤثز ثز وبرآفزیٌی اس دیذگبُ داًؾدَیبى در
ایزاى ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ اس دیذگبُ افزاد هَرد هغبلقِ
فَاهل رٍاىؽٌبختی ثیؾتزیي تأثیز را در وبرآفزیٌی دارًذ ٍ
فَاهل ثقذی ثِ تزتیت اٍلَیت فجبرت ّغتٌذ اس فَاهل
التقبدیٍ ،یضگیّبی ؽخقیتی ،فَاهل عیبعتگذاری،
فَاهل آهَسؽی ٍ فزٌّگی .یبفتِّبی هغبلقِای در خقَؿ
فَاهل هؤثز ثز رفتبرّبی وبرآفزیٌبًِ فزدی ٍ گزٍّی ًؾبى داد
وِ هْنتزیي ایي فَاهل ،فَاهل اختوبفی اعت (.)19
یبفتِّبی تحمیك عَختبًلَ ( )21در سهیٌِ اثزثخؾی ًؾبم
آهَسػ فبلی وؾبٍرسی ثز پزٍرػ لبثلیتّبی وبرآفزیٌی
داًؾدَیبى تحقیالت تىویلی داًؾگبُ هحمك اردثیلی ًؾبى
داد وِ اس پٌح لبثلیت وبرآفزیٌی غبلت افزاد هَرد هغبلقِ اس
خْت دٍ هتغیز اًگیشُ پیؾزفت ٍ وٌتزل درًٍی در حذ ثِ
ًغجت سیبد ثَدٍُ ،لی اس هٌؾز عِ هتغیز خاللیت ،اعتمالل
علجی ٍ ریغهپذیزی در حذ ثِ ًغجت ون ٍ ون ثَدًذ.
ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَؿ وبرآفزیٌی در ًؾبم آهَسػ فبلی
وؾَر ،تحمیك حبضز ثب ّذف ؽٌبعبیی فَاهل هَثز ثز تَعقِ
هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى هزاوش آهَسػ خْبد
وؾبٍرسی اعتبىّبی فبرط ،خزاعبى رضَی ٍ الجزس اًدبم
ؽذُ اعت.

گزفتِ ؽذ .ثزای ایي هٌؾَر ،هؤلفِّبی هَخَد در ّز یه اس
هتغیزّبی هغتمل ٍ ٍاثغتِ وِ همذار پبیبیی تزویجی آًْب ثیؾتز
اس  0/6ثبؽذ ،پبیبیی لبثل اتىبیی داؽتِ ٍ در پزعؾٌبهِی
تحمیك حفؼ ؽذُ ٍ هبثمی حذف ؽذُ اعت .در ایي پضٍّؼ
هتغیز ٍاثغتِ هیشاى هْبرتّبی وبرآفزیٌی افزاد هَرد هغبلقِ
ثَد وِ ثب اعتفبدُ اس  25گَیِ هَرد اًذاسُگیزی لزار گزفت.
ّوچٌیي 4 ،دعتِ هتغیزّبی آهَسؽی ( 16گَیِ) ،رٍاى
ؽٌبختی ( 14گَیِ) ،التقبدی ( 8گَیِ) ،اختوبفی -فزٌّگی
( 8گَیِ) ثَدُ ٍ ّوگی ثب اعتفبدُ اس همیبط 5
گشیٌِای لیىزت (یه ; ثغیبرون؛ دٍ; ون؛ عِ ; هتَعظ؛
چْبر; سیبد؛ پٌح ; ثغیبر سیبد) ثِ فٌَاى هتغیزّبی هغتمل
تحمیك هَرد عٌدؼ لزار گزفتٌذ .در ثخؼ تدشیِ ٍ تحلیل
دادُّب ًیش ،در لغوت تَفیفی اس ًزمافشار آهبری هغبلقبت
اختوبفیً 3غخِ  ٍ 18در ثخؼ تحلیلی اس لیشرل ًغخِ 8/5
ثزای هذل هقبدالت عبختبری ثْزُ گزفتِ ؽذ.
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خذٍل  -1اٍلَیتبٌذی هْارتّای کارآفزیٌی افزاد هَرد هطالعِ

Table . Priorities of entrepreneurial skills of studied persons
اٍلَیت
ضزیب تغییزات
اًحزاف هعیار

هْارت کارآفزیٌی

هیاًگیي

تَاًایی فزاّن ًوَدى هٌابع ٍ تدْیشات

3/6

1/19

0/33

خَداتکایی

3/45

1/14

0/33

2

تَاًایی تطخیص خطزات بالقَُ

3/42

1/18

0/345

3

تَخِ بِ ًتایح کار ٍ پیگیزی بزای هقایسِ

3/37

1/2

0/356

4

اطویٌاى اس رسیذى بِ ّذف

3/29

1/13

0/343

5

اطویٌاى اس رسیذى بِ ّذف

3/29

1/13

0/343

5

باساریابی

3/29

1/2

0/364

6

دٍراًذیطی ٍ آیٌذُ ًگزی

3/28

1/1

0/335

7

هْارت گَش کزدى بِ سخٌاى دیگزاى

3/28

1/12

0/341

8

هْارت گفتگَ با دیگزاى

3/27

1/12

0/342

9

ًگزش هثبت بِ تغییز

3/24

1/12

0/345

10

هقاٍهت ٍ پطتکار

3/24

1/12

0/345

10

تَاًایی کارگزٍّی

3/22

1/11

0/344

11

خالقیت

3/22

1/22

0/378

12

هسٍَلیت پذیزی

3/17

1/08

0/34

13

تحول ًاهالیوات

3/14

1/12

0/356

14

تَاًایی رّبزی

3/13

1/15

0/367

15

ریسکپذیزی

3/13

1/21

0/386

16

هْارت در بزًاهِریشی ٍ ّذف گذاری

3/08

1/06

0/344

17

تَاًایی تصوینگیزی

3/02

1/16

0/384

18

رٍابط اًساًی

3/02

1/18

0/39

19

هْارتّای ًَضتاری

2/91

1/11

0/381

20

آضٌایی با ایٌتزًت

2/88

1/15

0/399

21

هْارت کار با رایاًِ

2/81

1/11

0/395

22

هْارتّای هالی

2/8

1/09

0/28

23

تَخِ بِ هالک کیسز (هقذار ٍیژُ کوتز اس  ،)0/5هتغیزّایی کِ
در هاتزیس ّوبستگی با سایز هتغیزّای ضاخصّای خَد
ّوبستگی کوتزی داضتٌذ ،حذف ضذًذ ٍ عاهلّایی هذًظز
قزار گزفت کِ هقذار ٍیژُ آًْا بشرگتز اس یک بَد .عاهلّای
استخزاج ضذُ ّوزاُ با هقذار ٍیژُ ،درصذ ٍاریاًس ٍ درصذ
ٍاریاًس تدوعی آًْا پس اس چزخص ٍاریواکس بِ ضزح
خذٍل ( )2است.

خذٍل  -2عاهلّای استخزاج ضذُ ّوزاُ با هقذار ٍیژُ ،درصذ ٍاریاًس ٍ درصذ تدوعی ٍاریاًس
ردیف

عاهلّا

Table . Factors, Initial Eigen values, % of Variance, % of Cumulative
درصذ تدوعی ٍاریاًس
درصذ ٍاریاًس هقذار ٍیژُ
هقذار ٍیژُ

1

عاهل اٍل (هْارتّای رٍاى ضٌاختی)

6/523

26/093

26/093

2

عاهل دٍم (هْارتّای هذیزیتی)

5/171

20/683

46/776

3

عاهل سَم (هْارتّای فٌی)

4/780

19/119

65/895
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در تحقیق حاضز بِ هٌظَر پاالیص ٍ تلخیص هتغیزّای
تأثیزگذار در تَسعِ هْارتّای کارآفزیٌی در بیي داًطدَیاى
سِ هزکش هَرد هطالعِ کِ ضاهل  25گَیِ بَد ،اس تحلیل عاهلی
اکتطافی استفادُ گزدیذ .بزاساس یافتِّای حاصل اس تحلیل
عاهلی "تَسعِ هْارت کارآفزیٌی" هقذار  KMOبزابز با
 0/952بَد ٍ هقذار بارتلت آى  4493/427بِ دست آهذ کِ در
سطح یک درصذ هعٌیداری است ٍ حاکی اس هٌاسب بَدى
ّوبستگی هتغیزّای ٍارد ضذُ بزای تحلیل عاهلی است .با

1
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جذٍل  -3گَیِّبی هزثَط ثِ ّزیک اس عَاهل ٍ هیشاى ضزایت ثذست آهذُ اس هبتزیس دٍراى یبفتِ
ًبم عبهل

هْبرتّبی
رٍاًطٌبختی

هْبرتّبی
هذیزیتی

هْبرتّبی
فٌی

Table . Items related to each of factors and degree of coefficients obtained from the rotated matrix
ثبر عبهلی
هتغیزّب
ریسکپذیزی

0/854

خالقیت

0/831

تحول ًبهالیوبت

0/790

هقبٍهت ٍ پطتکبر

0/789

خَداتکبیی

0/777

ًگزش هثجت ثِ تغییز

0/754

هسئَلیتپذیزی

0/720

دٍراًذیطی ٍ آیٌذُ ًگزی

0/640

هْبرت گَش دادى ثِ سخٌبى دیگزاى

0/530

تَاًبیی تصوینگیزی

0/832

اطویٌبى اس رسیذى ثِ ّذف

0/711

تَاًبیی تطخیص خطزات ثبلقَُ

0/705

تَاًبیی رّجزی

0/666

هْبرت در ثزًبهِ ریشی ٍ ّذفگذاری

0/652

تَجِ ثِ ًتبیج کبر ٍ پیگیزی ثزای هقبیسِ

0/630

رٍاثط اًسبًی

0/600

هْبرت گفتگَ ثب دیگزاى

0/580

تَاًبیی کبر گزٍّی

0/512

تَاًبیی فزاّن ًوَدى هٌبثع ٍ تجْیشات ثزای کست ٍ کبر

0/777

ثبساریبثی

0/741

هْبرت راُاًذاسی کست ٍ کبر

0/698

هْبرتّبی هبلی ٍ حسبثذاری

0/650

آضٌبیی ثب ایٌتزًت

0/555

هْبرتّبی ًَضتبری

0/510

هْبرت کبر ثب رایبًِ

0/495
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ّوبًگًَِ کِ در جذٍل ( )2هطخص است ثیطتزیي هقذار
ٍیژُ هزثَط ثِ عبهل «هْبرتّبی رٍاى ضٌبختی» ثب هقذار
ٍیژُ  6/52ثَد کِ ثِ تٌْبیی  26/093درصذ اس ٍاریبًس کل
را تجییي ًوَدُ است .دٍ عبهل ثعذی کِ ثِ عٌَاى
«هْبرتّبی هذیزیتی» ٍ «هْبرتّبی فٌی» ًبمگذاری
ضذًذ ،ثِ تزتیت  19/11 ٍ 20/68درصذ ٍ هجوَعبً 65/89
درصذ اس ٍاریبًس کل عَاهل هَثز ثز تَسعِ هْبرتّبی
کبرآفزیٌی در افزاد هَرد هطبلعِ را تجییي ًوَدًذ .در جذٍل ()3
ًتبیج حبصل اس گَیِّبی هزتجط ثب ّز کذام اس عَاهل ٍ
ضزایت ثِ دست آهذُ اس هبتزیس دٍراى یبفتِ هطبّذُ هیضَد.
در ایي قسوت ،ثزای ثزرسی اعتجبر سبسُای پزسطٌبهِ ٍ

ثزاسش الگَی اًذاسُگیزی ٍ سبختبری هزثَط ثِ عَاهل هؤثز
ثز تَسعِ هْبرتّبی کبرآفزیٌی ،دادُّب در قبلت هذل
هعبدالت سبختبری ٍ ثب استفبدُ اس ًزمافشار لیشرل هَرد تحلیل
قزار گزفتٌذ .ثزای سٌجص ثزاسش هذل ،آهبرُّب ٍ ضبخصّبی
هختلفی ارائِ ضذُ کِ ّزیک اس آًْب تٌْب جٌجِ خبصی اس
ثزاسش هذل را هٌعکس هیسبسًذ ( .)14اس ایي رٍ ثزای
سٌجص ثزاسش هذل ،هعوَالً اس چٌذیي ضبخص استفبدُ
هیضَد .در جذٍل (ً )4طبى دادُ ضذُ است کِ توبهی
ضبخصّب ،ثزاسش هؤلفِّبی هَرد سٌجص جْت هذل
سبختبری پژٍّص را در سطح هطلَة ثیبى هیًوبیٌذ.

فَاهل هؤثز ثز تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى هزاوش آهَسػ خْبد وؾبٍرسی 6 .............................................................................................................

خذٍل  -4ؽبخـّبی ثزاسًذگی هذل فَاهل هَثز ثز تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی

Table . Fit index of model of effective factors on development of entrepreneurial skills
همذار هحبعجِ ؽذُ
هقیبر پیؾٌْبدی

ؽبخـ
ٌّدبر ثزاسًذگی

≥0/90

0/99

ٌّدبر ًؾذُ ثزاسًذگی

≥0/90

0/99

ثزاسًذگی فشآیٌذُ

≥0/90

1/00

ثزاسًذگی تغجیمی

≥0/90

1/00

ًغجت هدذٍر وبی ثِ درخِ آسادی

هیشاى اًغجبق

≥0/90

0/99

هیبًگیي هدذٍر پغوبًذ

≥0/05

0/026

ریؾِ دٍم ٍاریبًظ خغبی تمزیت

≥0/10

0/042

در ایي لغوت اس تحمیك اس تحلیل هغیز ثِ رٍػ هذل
هقبدالت عبختبری اعتفبدُ ؽذُ اعتً .تبیح خذٍل  ،5اثزات
هغتتتمین هتغیزّتتبی هغتتتمل ثتتز هتغیتتز ٍاثغتتتِ (تَعتتقِ
هْبرت ّتبی وتبرآفزیٌی) ٍ ّوچٌتیي ضتزیت تجیتیي ( )R
هیشاى هتغیتز ٍاثغتتِ تَعتظ هتغیزّتبی هغتتمل را ًؾتبى
هیدّذ .هتذل عتبختبری ثتزاسػ یبفتتِ فَاهتل هتؤثز ثتز
هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى در ؽىل ( )1آهذُ اعتت.
در ایي ًوَدار ًوبدّتبی  D ٍ C ،B ،Aثتِ تزتیتت فَاهتل
اختوبفی -فزٌّگی ،رٍاى ؽتٌبختی ،آهَسؽتی ٍ التقتبدی
ّغتٌذٍ در ثیي داًؾدَیبى  3هزوش هتَرد هغبلقتِ ّغتتٌذ.

ّوچٌیيً ،وبدّتبی ً ESوبیٌتذُ عتِ دعتتِ هْتبرتّتبی
وبرآفزیٌی ّغتٌذ 3 .هتغیز هتَرد اعتتفبدُ خْتت عتٌدؼ
هتغیز ٍاثغتِ (تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی) فجبرتٌذ اس ES
هْبرتّبی رٍاى ؽٌبختی؛  ESهْبرتّبی هذیزیتی؛ ES
هْبرتّبی فٌی) .ضزائت هتقلك ثِ ّز یه اس هؤلفتِّتبی
هتغیز تَعقِ هْبرت ّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى ًؾبىدٌّذُ
عتتْن ّتتز یتته اس آًْتتب در ؽتتىلگیتتزی هتغیتتز هىٌتتَى
هْبرت ّبی وبرآفزیٌی اعتت ٍ ّوتبى عتَر وتِ هالحؾتِ
هیؽَد هتغیزّبی هْبرتّبی هذیزیتی ٍ هْبرتّبی فٌتی
ثِتزتیت ثیؾتزیي ٍ ووتزیي عْن را در ایي سهیٌِ داؽتِاًذ.

ؽىل  -1هذل همبدیز تخویٌی فَاهل هؤثز ثز تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی

Figure . Model of estimating amount of effective factors on development of entrepreneurial skills

در خذٍل سیز اثز فَاهل چْبرگبًِ ثتز تَعتقِ هْتبرتّتبی
وبرآفزیٌی ٍ ّوچٌیي ضزیت تقییي  Rهتغیز ٍاثغتتِ تَعتظ
هتغیزّبی هغتمل ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .ثز اعبط ًتبیح ثذعت
آهذُ 3 ،هَلفِ فَاهل رٍاى ؽٌبختی ،فَاهل آهَسؽی ٍ فَاهتل

التقبدی ثتز تَعتقِ هْتبرتّتبی وتبرآفزیٌی تتبثیز هثجتت ٍ
هقٌی داری داؽتٌذ .ثب تَخِ ثِ همذار آهبرُ ضزیت تقیتیي ( )R
در هدوتتَؿ  87درفتتذ ٍاریتتبًظ هتغیتتز ٍاثغتتتِ تَعتتقِی
هْبرتّبی وبرآفزیٌی تَعظ هتغیزّبی فَق تجییي هیگزدد.
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خذٍل  -5اثز فَاهل ثز تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی
هتغیز ٍاثغتِ

هتغیز هغتمل
اختوبفی -فزٌّگی

ES

B

آهَسؽیC
التقبدی D

در هدوَؿ  3فبهل یبد ؽذُ ،تَاًبیی تجییي  61درفذ اس
تغییزات ٍاریبًظ تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى را
دارد .وبرآفزیٌی ٍ ایدبد اؽتغبل ثیؼ اس ّز چیش ثِ هیشاى ٍ
ًحَُ عزهبیِگذاری در آهَسػ فبلی ٍ تحمیك ٍ تَعقِ وؾَر
ثغتگی دارد .تبریخ یه لزى اخیز وؾَرّبی پیؾزفتِ ثِ خَثی
ًؾبى هیدّذ وِ رؽذ ٍ تَعقِ ایي وؾَرّب در سهیٌِّبی
هختلف ٍ اس خولِ در وبرآفزیٌی ثِ هیشاى عزهبیِگذاری در
آهَسػ ٍ تحمیمبت ثغتگی داؽتِ اعت ( .)2در فیي حبل ،ثبیذ
تَخِ ًوَد وِ هزاوش آهَسؽی فلوی -وبرثزدی ثب فلغفِ
هْبرت آهَسی اس عزیك وبرآفزیٌی ثٌب ؽذُ اعت ( .)4اس ایيرٍ
ّذف ولی ایي تحمیك ؽٌبعبیی فَاهل هَثز ثز تَعقِ
هْبرتّبی وبرآفزیٌی اس دیذگبُ داًؾدَیبى هزاوش آهَسػ
خْبد وؾبٍرسی اعتبىّبی الجزس ،فبرط ٍ خزاعبى رضَی ثَد.
ثزای ایي هٌؾَر تقذاد  245پزعؾٌبهِ اس داًؾدَیبى تزم آخز
ایي هزاوش خوـآٍری ٍ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت .در
اداهِ یبفتِّبی تحمیك هَرد ثزرعی ٍ پیؾٌْبدّبیی هجٌی ثز
تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی ارائِ هیگزدد؛ ًتبیح تحمیك
ًؾبى داد وِ راثغِ فلی هثجت ٍ هقٌیداری ثیي فَاهل رٍاى
ؽٌبختی ثب تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی ٍخَد دارد .ایي فبهل
ثب ضزیت هغیز  0/63تأثیز هغتمین ثز تَعقِ هْبرتّبی
وبرآفزیٌی داؽتِ ٍ ثِ اعتٌبد آى هیتَاى ثیبى ًوَد ّزچِ
هؤلفِّبی رٍاىؽٌبختی خْت وبرآفزیٌی در افزاد هَرد هغبلقِ
هْیبتز ثبؽذ ،تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی ثب ؽتبة ثیؾتزی
اتفبق خَاّذ افتبدً .تبیح ایي ثخؼ اس تحمیك ثب یبفتِّبی
هغبلقبت حغیٌی ٍ لؾگزآرا ( ٍ )12رحوبًیبى وَؽىىی ٍ
ّوىبراى ( )18هغبثمت دارد.
ثز اعبط هذل ثذعت آهذُ ،راثغِ فلی هثجت ٍ
هقٌیداریجیي فَاهل آهَسؽی ثب تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی
در عغح یه درفذ ثب ضزیت هغیز ٍ 0/24خَد دارد .ثٌبثزایي
ّزچِ هؤلفِّبی آهَسػ هزتجظ اس خولِ فولی ثَدى درٍط،
ثْزُگیزی اس اعبتیذ هدزة ٍ ثبسدیذّبی آهَسؽی در هزاوش
هَرد هغبلقِ تمَیت گزدد ،هیتَاى اًتؾبر پیؾزفت در تَعقِ

0/63

6/73

0/094

تبییذ

0/24

2/40

0/098

تبییذ

0/23

55
2/0

0/092

تبییذ

0/87

هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى را داؽت .ایي یبفتِ ثب ًتبیح
تحمیمبت حغیٌی ٍ لؾگزآرا ( ،)12درثبى آعتبًِ ٍ ّوىبراى
( ٍ )6ایشوَئیزدٍ ٍ ّوىبراى (ّ )13نخَاًی دارد.
فَاهل التقبدی ًیش ثب ضزیت هغیز  0/23تأثیز هثجت ٍ
هقٌیداری ثز تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی داًؾدَیبى داؽتِ
اعت .ثٌبثزایي حوبیتّبی التقبدی ًؾیز دعتزعی ثِ
افتجبرات ثبًىی ون ثْزُ ،ثجبت ٍ اهٌیت ؽغلیٍ ،خَد ثبسار ثب
ثجبت ،هقبفیتّبی هبلیبتی ثزای وبرآفزیٌبى ثزای چٌذ عبل،
هیتَاًذ هَخت تَعقِ هْبرتّبی وبرآفزیٌی گزدد .ایي یبفتِ
ثب تحمیمبت حغیٌی ٍ لؾگزآرا (ّ )12نخَاًی دارد .ثب تَخِ ثِ
ًتبیح تحمیك ،فولی ثَدى آهَسػّب ٍ ثزگشاری والطّب ٍ
وبرگبُّبی وبرآفزیٌی هَرد تَخِ لزار گیزد .وبر در ٍاحذّبی
تَلیذی ٍ فولیبتی خقَفبً در رؽتِّبی هزتجظ هیتَاًذ ثبفث
تَعقِ هْبرت تخققی ٍ وبرآفزیٌی داًؾدَیبى ؽذُ ٍ آًبى
را خْت ٍرٍد ثِ ثبسار وبر آهبدُ عبسدّ .وچٌیي ثبیذ تَخِ
داؽت وِ در عی ثزًبهِّبی آهَسؽی ،آیٌذًُگزی در سًذگی
(ّذف خَیی) ٍ اعتمالل فزدی ثزای تقوینگیزی در ثیي
داًؾدَیبى ًْبدیٌِ ؽذُ ٍ ثب تَخِ ثِ فاللِ آًبى ثِ فقبلیت ٍ
خَداؽتغبلی آهَسػّب ارائِ ٍ تْغیالت السم ارائِ ؽَد.
ّوچٌیي ،هتغیزّبی التقبدی ّوچَى اهٌیت عزهبیِگذاری،
عزهبیِ ،دعتزعی ثِ افتجبرات ،ثبسار ٍ ،هقبفیتّبی هبلیبتی در
عزفقلّبی درعی داًؾدَیبى هَرد تَخِ لزار گیزد .افغبی
تغْیالت اس عزیك ایي هزاوش ٍ اخزای عزحّبی وبرآفزیٌی ٍ
وبرحیي تحقیل (وِ خٌجِ حوبیتی) دارًذ اس خولِ ٍؽبیف ایي
هزاوش اعت .پیؾٌْبد هیؽَد وِ ایي هزاوش اس توبم ؽزفیت
خَد در ثبساریبثی هحقَالت وبرآفزیٌبى ًیش اعتفبدُ ًوبیٌذ.
ایدبد ثبسارچِّبی فزٍػ ٍ ّوبٌّگی ؽزوت وبرآفزیٌبى در
ًوبیؾگبُّبی هختلف اس ایي خولِ اعت .تؾَیك ٍ حوبیت
التقبدی اس افزاد وبرآفزیي ٍ دارای ایذُّبی ًَآٍراًِ ٍ
ثْزُگیزی آًبى اس تغْیالتی ٍیضُ هیتَاًذ عجت تؾَیك ٍ
تَعقِ وبرآفزیٌی ؽَد.
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تَعقِ هْبرتّبی
وبرآفزیٌی

رٍاىؽٌبختی

A

Table . Effect of factors on development of entrepreneurial skills
ًتیدِ
خغبی اعتبًذارد
همذار t
ضزیت هغیز
R
فزضیِ
رد
0/11
1/07
0/12
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Abstract
The present study seeks to investigate the factors influencing the development of
entrepreneurship skills among students of science-applied education centers of Fars, Khorasan
Razavi and Alborz provinces. The present study is an applied research in terms of the purpose, a
causal-relational research in terms of the approach, and a survey study in terms of the method. A
researcher-made questionnaire is the main tool of the research which validity was assessed by
the expert's point of view, and its reliability was evaluated by the Composite Reliability
(CR).The statistical population of the study included the last semester students of scientificapplied education center of the Agriculture Jihad in Khorasan Razavi, Fars and Alborz
provinces (
students). .The sample size (
students) was determined using Krejcie and
Morgan tables. According to the results of the research, more than
of the subjects assessed
their entrepreneurial skills at weak and moderate levels. It was also found that three types of
educational, economic and psychological factors can explain
of variance changes in the
development of students' entrepreneurship skills.
Keywords: Effective Factors, Entrepreneurship skills, Students

