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مهندسینبسیجسازمان ياعضاکارآفرینیروحیهمؤثر برهايسازه
قمطبیعیمنابعوکشاورزي

3نژادفائزه محمديو2، ناصر آقاعباسی1سمیرا بهروزه

چکیده
عواملافراد،شخصیتیوشناختیروانهايویژگیقبیلازگوناگونیشرایطوعواملبهکارآفرینانهرفتارارتقاءوپیدایش

پیمایشی به هايپژوهشبررسی روحیه کارآفرینی و در چارچوب کلی هدفبابستگی دارد. پژوهش حاضر ساختاريومحیطی
بامطالعهآنپایاییمیزانومحتواییاعتبارروشآن بارواییاست کهشدهآوريجمعنامهپرسشآن باهايدادهانجام رسید. 

، باشدمینفر 190درمجموعکه بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی قم يي را اعضاراهنما مشخص گردید. جامعه آمار
هايتکنیکاز هادادهبراي تحلیل تصادفی ساده انتخاب شدند. گیرينمونهنفر با روش 125هاآنکه از بین ،دهدمیتشکیل 

سابقه کار کشاورزي، انگیزه کارآفرینی، بینکهاستآنازحاکیتحقیقازحاصلنتایجآماري توصیفی و استنباطی استفاده شد. 
يداریمعنرابطهآنانکارآفرینیروحیهمیزانومطالعهموردتئوري و نظري در افراد يهاآموزشعملی و مهارتی و يهاآموزش

روحیهتغییراتدرصد81میزانبهکشاورزيکارسابقهوتئوريهايآموزشانگیزه،عملی،هايآموزشکهطوريبهدارد،وجود
با کارمرتبطهايفعالیتبرگزاريدرمشارکتوآشناییلزوموضرورتامراینلذاکنند؛ میتبیینراافراد مورد مطالعهکارآفرینی
.کندمیتوجیهطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسینبسیجسازمانياعضابرايراکشاورزي

روحیه کارآفرینیاستان قم، انگیزه کارآفرینی، ، آموزش تئوري، آموزش عملی: هاي کلیديواژه

قدمهم
هاسازمانتوسعهورشدموتورعنوانبهکارآفرینیامروزه

جهان،بزرگهايدانشگاهروازاینشود،میشناختهجوامعو
قرارخودکاردستوردرراکارآفرینیمهارتتوسعهوآموزش

توان آموزش داد را میچرا که مقوله کارآفرینی )، 17(اندداده
يدههچنددرکشوردانشجویانشمارعالوه افزایشه ب.)3(

کار،بازارظرفیتبهنسبتتحصیلیتقاضاياخیر، حجم
مناسب وشغلکردنپیدابرايآموختگاندانشموفق نبودن

کشاورزي،عالیآموزشکیفیتبودنپایینورشتهبامرتبط
جدیدفضاهايایجاددلیلبهکارآفرینیاهمیتچنینهم

ازبیشراکشوراقتصادييتوسعهبرآنتأثیروکاروکسب
اهمیت و،بر این اساس.)16(استکردهگرجلوهپیش

برنامه راهبرديطراحیازبخشیبایدکارآفرینیآموزش
آموزشبامهندسانسازيآمادهمنظوربههادانشکدهدرسی
برنامهکهايگونهبهباشد،یکارآفرینومدیریتهايمهارت

اقتصادي جامعهنیازهايباتناسبدرتئوري و عملیآموزشی
ع براي آموزش ترین مانمهم، زیرا )22(باشدمحوردانش

تباط نزدیک میان هاي کشاورزي، عدم ارکارآفرینی در آموزش
.)18هاي کارآفرین می باشد (دانشگاه و بنگاه

ي جدیدي را براي اهفرصتتواندیمینی کارآفر
سرمایه خود را افزایش دهند درآمد وکارآفرینان ایجاد کند تا 

ي کوچک و کارهاوکسبو ي جدیدهاسسهؤمو با ایجاد 
این امر .)9بخشند (را بهبودمتوسط استانداردهاي زندگی 

باکارآفرینی، روحیهباشدیممستلزم داشتن روحیه کارآفرینی 
بخشیکواستشدهاختهشنپذیريیسکرونوآوري

جهانیبازاردرموفقیتبرايملتیکتواناییازضروري
داراباافرادچراکه.)7(استرقابتیوتغییرحالدرهمیشه

اقتصادي،مناسبمحیطایجادوکارآفرینیروحیهبودن
همراهدولتحمایتیهايیاستسباکهفرهنگیواجتماعی

).23(استؤثرمکارآفرینیفرآینددرباشد
اقشاردرکارآفرینیروحیهبررسیوکارآفرینیینه زمدر

درهوارد،پذیرفته استصورتمتعدديمطالعاتمتفاوت،
،یطلباستقالل(کارآفرینیهايیتقابلتوسعه تأثیرپژوهشی

،نفساعتمادبهودرونیکنترلپیشرفت،، انگیزهپذیريیسکر
آموزاناز دانشنفر450نیکارآفریبررا) خالقیتوجسارت

مستقیمیرابطهکهرسیدنتیجهاینبهوقراردادیموردبررس
)، 11ارآفرینی افراد وجود دارد (توانایی کوهایتقابلاینبین

یر انگیزه و تحت تأثضمن این که غالب رفتارهاي کارآفرینانه 
وکریمیینچنهم.)14،25باشد (ها میشناخت فرد از موقعیت

قصدبرفرهنگیومحیطیتأثیر عواملبررسیدرارانهمک
،محیطیعواملدادندنشاندانشجویان کشاورزيکارآفرینانه

بردانشگاهیحمایتوآشنایانوخانوادهطرفازحمایت
ولی،دارديداریمعنمثبتثیرتأدانشجویانکارآفرینیقصد

ومحیطیحمایت،)ییگراجمعفردگرایی،(فرهنگیعوامل
قصدبرداريمعنیمستقیماثرشده،دركمحیطیموانع

.)13(ندارنددانشجویانینیکارآفر
کارآفرینیروحیهایجاددربررسی عوامل تأثیرگذاردر

متغیربینکشاورزي،پردیستکمیلیدانشجویان تحصیالت
ایجاد باداريمعنی ومثبترابطهدانشگاهیوعامل آموزشی

، )8(وجود داشت دانشجویانبیندرکارآفرینیروحیه

)s.behroozeh@ymail.comول: ونویسنده مس(کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز، -1
هیأت علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه جیرفت-2

دانشجوي کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه همدان-3
10/12/95تاریخ پذیرش:14/7/95ت: تاریخ دریاف

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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دررافرادرسیيهابرنامهنقشدانشجویانکهيطوربه
از سوي .)20(دانندیممؤثر کارآفرینیوکاربازارباآشنایی

ودانشکارشناسی نتوانستهدورهدرسیيهابرنامه،دیگر
دانشجویاندرراینیکارآفرزمینهدریازموردنيهامهارت
روحیهکههاآنحتیآموختگاندانشودهدپرورش

ایجادتحصیالت آمادهاتمامازپسدارندباالییکارآفرینی
زیرا توسعۀ، )1(باشندینمخود برايکاروکسبیک

کهاستهاي افراديانگیزهبهتوجهمستلزمکارآفرینی
.)4(گیرندمیکارآفرینیبهتصمیم

دسین کشاورزي و مهنسازمان بسیجبا توجه به این که 
ترسیم الگوي اسالمی ایرانی یک "يدو وظیفهمنابع طبیعی،

کمک به "و "مهندس کشاورزي تراز انقالب اسالمی
منابع کارآمدي نظام اسالمی و متولیان بخش کشاورزي،

ري و با و محیط زیست به نحوي که بدون موازي کاطبیعی
سازي روانها و متولیان نسبت به همکاري و همیاري با نهاد

را ، "عمل آیده هاي مربوطه اقدام بها و انجام ماموریتحرکت
هاي فعالیتها و لذا به منظور ارتقا مهارت)؛ 21بر عهده دارد (

سازمان بسیج مهندسین کشاورزي و منابع يکارآفرینیِ اعضا
در راستاي توسعه کشاورزي، انجام تحقیق حاضر با طبیعی

روحیه کارآفرینی مؤثر برهايسازهشناسایی هدف کلی 
بسیار بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی قمياعضا

، که در راستاي رسیدن به هدف کلی، اهداف باشدیمروري ض
:اندشدهدنبال اختصاصی زیر 

مطالعهموردافراد ياحرفهفردي و هايیژگیوبررسی - 
سازمان بسیج يتوصیف وضعیت روحیه کارآفرینی اعضا- 

دسین کشاورزي و منابع طبیعیمهن
مطالعهموردجنسیت افراد لحاظازبررسی روحیه کارآفرینی - 
متغیرهاي انگیزه کارآفرینی، بین بررسی همبستگی - 

روحیهباهاي تئوري و عملی پیرامون کارآفرینی آموزش
مطالعهکارآفرینی افراد مورد

همطالعوردافراد ممؤثر بر روحیه کارآفرینی سازهی شناسای- 

هاروشمواد و 
باکهکاربردي استپژوهش یکپژوهش حاضر 

همبستگی وتوصیفیکارکردباومیدانیواسناديهايروش
تاگردیدآوريجمعهاداده»پیمایش«فنازگیريبهرهبا

روابطتحلیلوتجزیهوبینیپیشتوصیف،راهنماي
بسیجاعضاءکارآفرینیروحیهبررسیبرايتحقیقمتغیرهاي
پژوهشموردمنطقهبرايطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسین

سازماناعضاييکلیهشاملتحقیقاینآماريجامعه. باشد
. باشدمیقماستانطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسینبسیج
بسیجسازماناعضايکلیهپژوهش،اینآماريجامعه

190کهاستقماستانطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسین
سادهتصادفیگیرينمونه،گیرينمونهروش. باشندمینفر

) 15(مورگانجدولبهتوجهبا. باشدمیهانمونهانتخاببراي
ازنمونهاین. استنفر125برابرجامعهاینبراينمونهتعداد
گیريشکلازپس.شودمیانتخابموردمطالعهافرادبین

آوريجمعبراياينامهپرسشتحقیق،اهدافومفاهیم
نظردریافتباآنصوريرواییکهگردیدتنظیماطالعات

بامقدماتیمطالعهازآنپایاییتأییدبراي. شدسنجیدهاساتید
اماآماريجامعهازخارجايمنطقهدرنامهپرسش30تکمیل

سپس. گردیداستفادهمطالعهموردجامعهبهمشابهشرایطبا
21نسخهSPSSافزارنرمتوسطکرونباخآلفايضریب

درسنجشهايمقیاسآلفايضریب1جدول. شدسنجیده
. با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش از باشدمیمطالعهاین

آماري توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد، هايتکنیک
تأثیرگذار بر روحیه هايسازهشناسایی منظوربهکهاینضمن 

است. متغیر شدهاستفادهگامبهگامرآفرینی از رگرسیون کا
چنینهم، باشدیم"روحیه کارآفرینی"وابسته پژوهش حاضر، 

در این تحقیق به شرح زیر بررسیموردمتغیرهاي مستقل 
:باشدمی

شامل جنسیت، سن، تحصیالت، رشته :فرديهايویژگی- 
با یک کدامهر، که باشدمیتحصیلی و سابقه کار کشاورزي 

سؤال باز بررسی گردید.
با استفاده از "تئوريهايآموزش"و "عملیهايآموزش"- 
.قرار گرفتبررسیموردگویه 8
انگیزه زیستی، انگیزه هویتی، هايمؤلفه، شامل "انگیزه"- 

گویه سنجیده 16انگیزه کامرانی و انگیزه آرمانی با استفاده از 
شد.

متغیرهاي پژوهشلفاي کرونباخ برايمقدار ضریب آ- 1جدول 
Table 1. The Cronbach's Alpha Coefficient Value for Research variables

ضریب آلفاي کرونباخمتغیرردیف
75/0روحیه کارآفرینی1
82/0عملی و مهارتیهايآموزش2
86/0تئوري و نظريهايآموزش3
76/0انگیزه4

تحقیقهايیافتهمنبع: 

نتایج و بحث
درصد6/69حدودکهاستآنبیانگر،2جدوليهاداده

ضمن،اندبودهکشاورزيکارسابقهدارايمطالعه موردافراداز
کشاورزيکارزمینهدرنیزها آنازدرصد4/30اینکه

ازدرصد8/32حدودچنینهمنداشتند، ياسابقهگونهچیه
تشکیلمردانرادرصد2/67وزنانرامطالعه موردافراد
.اندداده
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 مطالعه  هاي جمعيتي افراد مورد ويژگي -2 جدول

Table 2. Demographic Characteristics of the Study People 
 درصد فراواني هاي فردي ويژگي

 سابقه كشاورزي
 876/69يسابقه كار كشاورز يدارا

 384/30عدم سابقه كار كشاورزي

 جنسيت افراد
 418/32زن

 842/67مرد

 محل سكونت
  8/68  86  شهر
  2/31  39  حومه

  هاي تحقيق يافته: منبع  
  

سازمان بسيج مهندسين  يروحيه كارآفريني اعضا
مؤلفه در  19كشاورزي و منابع طبيعي قم، با در نظر گرفتن 

قرار  يبررس مورد) از خيلي كم تا خيلي زياد( يا رتبهمقياس 
امتياز، يك و  نيتر كم، براي ها داده ليتحلو هيتجزو در  گرفت

وضعيت هر  3در جدول  .نظر گرفته شد در  پنجبيشترين امتياز 
، ضريب تغييراتبر اساس  ينيكارآفرهاي روحيه يك از گويه

 شده است، ضمن اينكه با تقسيم فاصله به سه  يبند تياولو
 

روحيه  عنوان به 33/2تا  1بين  يها نيانگيمقسمت مساوي 
 5تا  67/3، روحيه متوسط و بين 66/3تا  34/2ضعيف، بين 

در اين  كه يطور بهروحيه باال يا مطلوب در نظر گرفته شد، 
هاي روحيه كارآفريني، برابر با تحقيق ميانگين كلي گويه

در و  باالبه متوسط كه اين امر بيانگر روحيه  باشد يم 14/3
 بسيج رآفريني در بين اعضاي سازمانكا "مطلوبحد "

  .باشد يممهندسين كشاورزي و منابع طبيعي قم 

  مطالعه موردروحيه كارآفريني در افراد  يها مؤلفه يبند تياولو - 3جدول  
Table 3. Prioritization of Determinants Entrepreneurial Spirit the Study People 

 اولويت  CV  انحراف معيار*ميانگين ها مؤلفه
  1  318/0  165/1  66/3  ها گيري از فرصت بهره

  2  323/0  180/1  65/3  كسب سود و درآمد
  3  332/0  208/1  64/3  زايي اشتغال

  4  336/0  257/1  74/3  رفع مشكالت جامعه
  5  346/0  250/1  61/3  رقابت
  6  361/0  296/1  59/3  عالقه

  7  366/0  298/1  55/3  استقالل مالي
  8  411/0  761/1  86/2  خالقيت
  9  436/0  339/1  07/3  دار بودن هدف

  10  490/0  580/1  22/3  نفس اعتمادبه
  11  592/0  759/1  97/2  پذيري ريسك

  12  607/0  707/1  81/2  شناساندن توانايي خود به ديگران
  13  611/0  725/1  82/2  طلبي قدرت

  14  625/0  725/1  76/2  استفاده بهينه از زمان
  15  628/0  752/1  79/2  طلبي استقالل
  16  634/0  756/1  77/2  يدهسازي ا تجاري
  17  635/0  764/1  78/2  مندي رضايت

  18  658/0  763/1  68/2  كنترل دروني
  19  667/0  801/1  70/2  توسعه توانمندي شخصي

  ---   ---  14/399/0  مجموع
يقهاي تحق يافته: منبع   )5 :خيلي زياد     4 :زياد    3 :متوسط   2 :كم   1 :خيلي كم(طيف ليكرت : *      

 موردمقايسه ميانگين روحيه كارآفريني افراد  منظور به
، "زن"و  "مرد"در دو سطح،  ها آنبر اساس جنسيت  مطالعه

است  شده استفاده )t-test(استيودنت  -از آزمون آماري تي
 ازنظردهد كه بين زنان و مردان  نتايج نشان مي). 4 جدول(

 يها افتهي. وجود دارد يدار يمعنروحيه كارآفريني تفاوت 
 طور به ينيكارآفرجدول بيانگر آن است كه در بين زنان روحيه 

 .بيشتر است يدار يمعن
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روحیه کارآفرینی اعضا بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی استان قم در بین زنان و مردان)t-test(مقایسه میانگین- 4جدول 
Table 4. Structures Affecting Entrepreneurial Spirit among the Members of Basij Organization among Agricultural

and Nature Resources Engineers: A T-test Comparison between the Women and Men
tSigانحراف معیار*میانگینفراوانیمطالعهافراد موردجنسیت متغیر وابسته

روحیه کارآفرینی
4156/6863/13زن

39/4001/0 8433/5551/19مرد
هاي تحقیق)(منبع: یافتهباشد می95تا19دامنه امتیاز روحیه کارآفرینی بین *

کارآفرینی/ هیباروحمستقلهمبستگی متغیرهاي 
پیرسون

که، بین میزان سابقه دهدیمنشان 5جدول يهاافتهی
يداریمعني مثبت و کار کشاورزي و روحیه کارآفرینی رابطه

)24/0r=(که هر چه افراد در انجام کار این معنیوجود دارد، به
حیه کارآفرین کشاورزي سابقه بیشتري داشته باشند، از رو

نتایج همبستگی متغیرهاي نیچنهم.باالتري برخوردارند
هیباروحتئوري يهاآموزشعملی و يهاآموزشانگیزه، 

دسین کشاورزي و منابع طبیعی بسیج مهنيکارآفرینی اعضا
طوربهبین میزان انگیزه دهد: استان قم به شرح زیر نشان می

)=84/0r(داريمعنیکل و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و 

زیستی افراد باال یزه که هر چه انگوجود دارد، به این معنی
.بیشتر خواهد شدمراتببهنیز هاآنباشد، روحیه کارآفرینی 

ینیکارآفرهیو روحعملی و مهارتیهايآموزشزانیمنیب
ی معننیوجود دارد، به ا)=85/0r(داريمعنیرابطه مثبت و 

هاآنینیکارآفرهیافراد باال باشد، روحیستیززهیکه هرچه انگ
تئوري هايآموزشزانیمنیبخواهد شد.شتریبمراتببهزین

داريعنیمرابطه مثبت و ینیکارآفرهیو روحو نظري
)80/0r= (یستیززهیکه هرچه انگیمعننیوجود دارد، به ا

شتریبمراتببهزینهاآنینیکارآفرهیافراد باال باشد، روح
.خواهد شد

کارآفرینی هیباروحرابطه متغیرهاي مستقل - 5جدول 
Table 5. The Correlations between entrepreneurial spirit and independent variables

)هاي تحقیق(منبع: یافتهدرصدیکداري سطح معنی: *

بر روحیه تأثیرگذارهايسازهتحلیل رگرسیون 
کارآفرینی

متغیربرمستقلمتغیرهايجمعیتأثیرگیرياندازهمنظوربه
استفادهگامبهگامرگرسیوناز"کارآفرینیروحیه"وابسته

معادلهواردترتیببههامتغیرترینقويآن،درکه؛شد
آزمونخطايکهیابدمیادامهزمانیتاکاراینوشوندمی

تمامحاضر،تحقیقدر). 12(برسددرصد5بهداريمعنی
داشتندکارآفرینیباروحیهداريمعنیرابطهکهمتغیرهایی

عنوانبهوکارآفرینیروحیهبینپیشمتغیرعنوانبه
پیشگام4تامعادلهوشدندسیونرگرواردمالكمتغیرهاي

گام،نخستیندرکهدهدمینشان6جدول). 6جدول(رفت

. گردیدمعادلهوارد"مهارتیوعملیهايآموزش"متغیر
ضریبو87/0بابرابر) R(چندگانههمبستگیضریبمقدار

انگیزه"متغیردوم،گامدر. است75/0بابرابرآن) R2(تعیین 
) R(چندگانههمبستگیضریبوشدمعادلهوارد"کارآفرینی

در. دادافزایش79/0بهرا) R2(تعیینضریبو89/0بهرا
معادلهوارد"نظريوتئوريهايآموزش"متغیرسوم،گام
90/0بهرا) R(چندگانههمبستگیضریبمتغیراین. شد

وارد"کشاورزيکارسابقه"متغیرآخرگامدرداد،افزایش
بهرا) R(چندگانههمبستگیضریبمتغیراینوشدعادلهم

روحیهتغییراتازدرصد81حدودبنابراین،دادافزایش91/0
.شودمیتبیینمذکورمتغیر4توسطکارآفرینی

نابع طبیعی قمبر روحیه کارآفرینی اعضا بسیج مهندسین کشاورزي و مهاي مؤثرسازهگام بهنتایج حاصل از رگرسیون گام- 6جدول 
Table 6. The results of Stepwise Regression Structures Affecting Entrepreneurial Spirit among the Members of Basij

Organization among Agricultural and Nature Resources Engineers in the Qom Province

هاي تحقیقع: یافتهمنب

*داريسطح معنیشدت رابطهrمقدار ضریب همبستگی نوع آزموننوع مقیاسمتغیر
P

001/0متوسط24/0پیرسونايفاصلهسابقه کار کشاورزي
001/0قوي84/0پیرسونايفاصلهانگیزه

001/0خیلی قوي85/0پیرسونايفاصلهعملیيهاآموزش
001/0قوي80/0پیرسونايفاصلهتئورييهاآموزش

)Sigري (داسطح معنیBRR2BetatR2Adمتغیر مستقل
001/0----------61/54ضریب ثابت

68/187/075/047/079/474/0001/0ي عملیهاآموزش
83/089/079/021/070/478/0001/0انگیزه

56/090/080/017/015/379/0001/0ي تئوريهاآموزش
37/091/081/010/030/280/0001/0سابقه کار کشاورزي
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روحيه كه،  در اين مطالعه نشان داد آمده دست بهنتايج 
سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع  ياعضاكارآفريني 

بااليي برخوردار هستند،  متوسط به سطح ازطبيعي استان قم 
مساعد  يا نهيزم عنوان به توان يماز اين مسئله به همين دليل 

 يافتهاين . سازمان استفاده كرد يها برنامهبراي اجرا و پيشبرد 
) 16(و همكاران  خسرويتوسط  آمده دست بهبا نتايج 

در اين پژوهش نشان داد  ها يبررس نيچن هم .دارد يخوان هم
كه روحيه كارآفريني در بين زنان و مردان عضو سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان قم، داراي تفاوت 

نتايج به دست آمده از تحقيق مشابه  كه، اشدب يم يدار يمعن
) 24(و شريفي و همكاران ) 19( توسط موحدي و همكاران

از سوي ديگر بين . خالف اين نتيجه را به دست آورده است
و روحيه كارآفريني  مطالعه موردسابقه كار كشاورزي افراد 

اين امر بدان معني است كه وجود دارد،  يدار يمعنرابطه  ها آن
 به بيشتري تمايل اند داشتهرادي كه سابقه كار كشاورزي اف

 به منابع اختصاص و امور برعهده گرفتن مديريت،
 دارد، همراه به نيز را معقولي احتمال شكست كه ييها فرصت
 فكرهاي خلق در بيشتري توانايي اين افراد نيچن هم .دارند
كار  سابقه دارند، سازمان يها تيفعالانجام بهتر  در را جديد

 روحيه تقويت كل در و ها يژگيواين  تقويت باعث كشاورزي
اعضاء سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و  در كارآفريني

  ؛ لذا اين امر ضرورت و لزوم آشنايي و شود يممنابع طبيعي 

كشاورزي را  كار با مرتبطي ها تيفعالمشاركت در برگزاري 
نابع كشاورزي و م نيمهندسسازمان بسيج  يبراي اعضا

مطالعات صورت گرفته  كه نيا، ضمن كند يمطبيعي توجيه 
) 10( رضوان فرو هوشمندان مقدم فرد و ) 6(توسط براندستاتر 

كه  دهد يمنتايج نشان  ،نيچن هم .كند يماين يافته را تأييد 
كارآفريني ارتباط  هيباروحي تئوري و نظري ها آموزشبين 
تايج تحقيقات احمدي و ي وجود دارد، كه اين امر با ندار يمعن

ي عملي ها آموزشعالوه بين ه ي دارد، بخوان هم) 2(همكاران 
ي دار يمعنكارآفريني رابطه مثبت و  هيباروحو مهارتي نيز 

آموزشي  يها دوره مستمر وجود دارد؛ لذا اين امر برگزاري
اعضاء سازمان بسيج  براي كارآفريني زمينه در ضمن خدمت

درس  مدرسين حضور ع طبيعي را بامهندسين كشاورزي و مناب
ي و ا منطقه با شرايط مطابق كارآفريني توسعه و كارآفريني
نيز ) 8(نتايج تحقيقات قاسمي  ؛ كهدينما يم توصيه سازمان

ضمن اينكه بين انگيزه و روحيه . كند يماين يافته را تأييد 
ي وجود دارد، دار يمعنرابطه  مطالعه موردكارآفريني در افراد 

با نتايج تحقيقات شكركن و  تايج اين بخش نيزكه ن
خواني دارد؛ لذا بر اساس اين نتيجه نيز هم) 26(همكارانش 

راي ارتقاء روحيه بترغيب و ايجاد انگيزه  شود يمپيشنهاد 
ي سازمان ها تيفعالبهبود  منظور بهكارآفريني اعضاء سازمان 

  .كارشناسان و برنامه ريزان قرار گيرد موردتوجهبيشتر 
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Structures Affecting Entrepreneurial Spirit among the Members of Basij
Organization among Agricultural and Nature Resources Engineers in the

Qom Province

Samira Behroozeh1, Naser Aghaabbasi2 and Faezeh Mohammadinezhad3

Abstract
The appearance and enhancement of entrepreneurial behavior depend on various factors and
conditions including psychological and personality properties of people, and environmental and
structural factors. The present study which is a survey in nature, aims at investigating
entrepreneurial spirit. The data was collected through questionnaires. The validity of the
questionnaires was confirmed by content validity and the reliability of them was identified by
studying the guide lines. The statistical society of the study included Basij members among
agriculture and nature resources engineers in the city Qom who were 190 people. 125 people
were selected through random sampling. The data was analyzed descriptive and inferential
statistical techniques. The results indicated that there was a significant relationship between
agricultural experience, entrepreneurial motivation, practical training, and theoretical training
with entrepreneurial spirit. So that factor of practical training, theoretical training,
entrepreneurial motivation and agricultural experience explain 81% of entrepreneurial spirit
changes of study people. Therefore this result, justify understanding necessity and participation
in holding of activities related to agriculture for members of Basij organization among
agricultural and nature resources engineers.

Keywords: Entrepreneurial spirit, Entrepreneurial motivation, Practical education, Theoretical
education, Qom province
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