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مرکزدرکارآفرینی فراگیرانتقویتارزیابی تأثیر ارائه درس کارآفرینی بر
میاندوآبشهرستانکشاورزيآموزش

3همایون فرهادیانو2، لطیف محمدزاده1عنایت عباسی

چکیده
ویان هاي کارآفرینانه دانشجمهارتایجاد بر تقویت روحیه و کارآفرینیدرستأثیرمیزانمطالعهایندر
بود که همبستگی- یتوصیفنوعازتحقیق.بررسی شده استمیاندوآبشهرستانکشاورزيآموزشمرکز

میاندوآبشهرستانکشاورزيآموزشمرکزفراگیرانتحقیق جامعه آماري .به روش پیمایشی انجام شد
کرجسیجدولازفادهاستبانمونهحجم.اندگذراندهدرسیواحدسهارزشباراکارآفرینیدرسبودند که

بینوتکثیرپرسشنامه178تعدادمنظوراینبه. شدبرآوردتصادفیايطبقهگیرينمونهروشومورگانو
روایی آن به تأیید اساتید دانشگاه تربیت هبود کپرسشنامههادادهآوريجمعابزار. شدتوزیعنمونهافراد

محاسبه 85/0تا 60/0ن مختلف بیيهازمون براي قسمتآپایایی پرسشنامه در مرحله پیش. رسیدمدرس
درسقبل و بعد از گذراندنه دانشجویانبین روحیه و مهارت کارآفرینانحاصله،نتایجاساسبر.شد

نشان داد که همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره.داري وجود داشتاوت معنیتفکارآفرینی
ترین عوامل تأثیرگذارهاي آموزشی و محل زندگی مهمشرکت در دورهمتغیرهاي مقطع تحصیلی، سابقه

.تبیین کردندرا دانشجویانکارآفرینانههايدرصد از تغییرات توانمندي8/36در مجموع . هستند

درونی،طلبی، کنترل، استقاللتیخالقآموزش کارآفرینی،،کارآفرینیيروحیه: کلیديهايهواژ
پذیريریسک

مقدمه
اخیر،دههدودرجمعیترشدبهتوجهبا

آموختگاندانشجملهازجوانانبیکاري
بهآیندههايدههچالشترینمهمدانشگاهی،

دلیلبهمیانایندر.)19(آیدمیحساب

دارد،توسعهدرکشاورزيبخشکهنقشی
آموختگاندانشمیاندربیکاريمسأله

. استبرخوردارايویژهاهمیتازکشاورزي
آموختهدانشهزار270ساالنهآمار،اساسبر

ظرفیتاماشوند،میکاربازاروارددانشگاهی

)enayat.abbasi@modares.ac.ir:نویسنده مسئول(،دانشگاه تربیت مدرس،استادیار-1
دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوي کارشناسی ارشد-2

دانشگاه تربیت مدرس،استادیار-3
24/12/92: تاریخ پذیرش25/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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این). 5(نیستتعداداینجوابگويبازار
کنندهنگرانشرایطبازگوییضمنوضعیت
آنمنزلهبهکشاورزيآموختگاندانشاشتغال

حضورامکانآموختهانشدنیروهايکهاست
از. اندنداشتهراکشاورزيبخشدرتأثیرگذار

نظامهايدگرگونیوتحوالتدیگر،طرف
ازناشیحاضرعصراقتصادي- اجتماعی
خودنوبهبهآوريفنوعلمیهايپیشرفت

نیازهايوهاضرورتها،دیدگاهبهمنجر
ونیازهااینبهپاسخبراي. استشدهجدیدي

دیگرمزبور،هايدگرگونیوتحوالتباهیهمرا
اکتفاموجودفرآیندهايوهاروشبهتواننمی
تدابیراتخاذوصحیحرویاروییبنابراین،. کرد

موجودشرایطباشدنمواجهبرايخاص
.استضروري

قرناواخردرکهاستموضوعیکارآفرینی
محافلدروگرفتقرارتوجهموردبیستم

دراصلیهايبحثنوانعبهآموزشی
. شدمطرحدرسیواحدهايوهاسرفصل
هايمهارتباافرادجهانیعرصهدرامروزه،
منشاءعنوانبهخالق،وکارآفرینانهباالي

وخدماتصنعت،هايبخشدرتحوالت
کهطوريبه. باشندمیمطرحکشاورزي
هايچرخهکهکندمیاذعان) 23(شومپیتر

حرکتبهکارآفرینیتوسعهاباقتصاديتوسعه
درکارآفرینیآموزشمیان،ایندر. آیدمیدر

ماهرنیرويتربیتدرمهمینقشکشاورزي
.کندمیایفاکاربازارنیازمورد

بیشتر از هادانشگاهدرکارآفرینیازاستقبال
بیشتردانشگاهیانواستکاروکسبمحیط

).26(رندآومیرويکارآفرینانههايفعالیتبه

هايجنبهازکییعنوانبهکارآفرینیواقع،در
حساببهآموزشیهايبرنامهدراساسیومهم
درراحساسیومهمنقشهادانشگاهوآیدمی

تقویتو، اقتصاد و بازارهامهارتتوسعه
به).27(کنندمیبازيکارآفرینانهروحیات

شیآموزنظامعملکردحاضر،حالدرکهطوري
مورد بازارواقتصاديپیامدهايبهتوجهبا

.گیردمیقرارارزیابی
آموزشزمینهدرجدياقدامنخستین

بهکشورآموزشمراکزسطحدرکارآفرینی
معتقد) 10(يراسکند. گرددمیبر1380سال
توسعهطرحتصویبباسالایندرکهاست

ادایجبهاقدامهادانشگاهازتعداديکارآفرینی،
درراخودهايبرنامهوکردهکارآفرینیمراکز

کارآفرینیترویجوآموزشتحقیقات،محورسه
. نمودنداجرا

وکارقابلیتگسترشهايروشازیکی
ایجادکشاورزيآموختگاندانشمؤثرفعالیت
دانشجویاندرکارآفرینیتواناییوروحیه

کارآفرینانههروحیتقویتخصوصدر. باشدمی
اینازکیی. داردوجودمتفاوتیهاينظریه
روانشناختیهايویژگیبهتوجهباکههانظریه
کللندمکنظریهاست،شدهمطرحافراد
تعریفکارآفرینیروحیهمورددر. باشدمی

بیشتراماندارد،وجودمشخصیوجامع
ازايمجموعهراکارآفرینیروحیهنظرانصاحب
کهکنندمیمعرفیتیروانشناخهايویژگی

)18(کللندمک. هستندآموزشقابل
راکارآفرینیروحیهدهندهتشکیلهايویژگی
انگیزه،نفس،عزتخالقیت،شامل

درونیکنترلوطلبیاستقاللپذیري،ریسک
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هايویژگیپرورشکهاستمعتقدوداندمی
روحیهتقویتباعثافراددرشدهذکر

. شودمیآناندرکارآفرینی
هاي جدید خالقیت عبارت است از خلق ایده

و نو که ممکن است به صورت محصول یا 
عزت نفس به معناي ).14(خدمات جدید باشد

هاي عام ارزش و قضاوت فردي از ویژگی
شخصیت است نه نگرش اختصاصی براي یک 

انگیزه به پیشرفت عبارت ).20(موقعیت خاص
به استاندارهاي است از نیروي انجام کار نسبت

کیوقوعاحتمالبهپذیريریسک).15(عالی
مشخصزمانکیدرویژهيپدیدهایواتفاق
معتقد است، ) 9(ادوارد ).7(دارداشاره

کند که کارآفرینان طلبی بیان میاستقالل
دوست دارند که کارها را با نظر و عالقه 

کنترل درونی این نکته . خودشان انجام دهند
عواملووقایعکنترلتحتويلکردعمکه 

قراربررسیموردراخیریااستخارجی
کنترلمرکزدارايکارآفرینانبیشتر. دهدمی

).12(هستنددرونی
ها و تحقیقات زیادي در خصوص مهارت

تقویت روحیه کارآفرینانه در افراد انجام شده 
خودپژوهشدر)24(زمانیوزادهشریف. است
هايویژگیازايمجموعهراکارآفرینیهروحی

مندي،رقابتپذیري،ریسکقبیلازرواشناختی
تعریفطلبیتوفیقبهانگیزهوطلبیقدرت

ازهاویژگیاینازکیهرمیزانکهکردند،
وبرکسکی.دارندفرقدیگرفردبهفردي

درکارآفرینیدر بررسی) 6(گوردن 
دندمشاهده کرپزشکیايهسازمان

اندازي راهبرايراخودتمایلکهدانشجویانی

همهدربودند،دادهنشانمستقلکاروکسب
.کسب کردندباالیینمرههاي کارآفرینیویژگی

، يدر تحقیق دیگر) 22(کوشککی رحمانیان
يهاي کارآفرینانهبه بررسی توانمنديکه 

اي ـهننده در دورهــکتــان مشارکــدانشجوی
، به ه بودکز آموزش علمی پرادختکارآفرینی مرا

هاي شخصیتی این نتیجه رسید که بین ویژگی
هاي کارآفرینانه آنان دانشجویان و توانمندي

همچنین، نتایج . داري وجود داردرابطه معنی
هاي آموزشی تحقیق ایشان نشان داد که دوره

هاي افزایش توانمنديبهدر دانشجویان منجر
) 24(زاده و زمانی یفشر. کارآفرینانه شده است

دانشجویاندرکارآفرینیروحیهپژوهشی،در
وکردهبررسیراشیرازدانشگاهکشاورزي

چهارمودومسالدانشجویانبینهدریافتند ک
روحیه سطحنظرازپسرودختردانشجویانو

در .نداردوجودداريیمعنتفاوتکارآفرینی
و به بررسی میزان دانشدیگري کهپژوهش 

در 1آموزان دبیرستانی کالنجوالیدانشنگرش
هاي آموزش خصوص میزان تأثیر دوره
که بین ه شدکارآفرینی پرداخت، نشان داد

آموزانی که کارآفرینانه دانشهها و روحیمهارت
آموزانی اند و دانشها شرکت کردهدر این دوره

اند، تفاوت نکردهها شرکتکه در این دوره
اساس بخش دیگري بر. ود نداردداري وجیمعن

از نتایج تحقیق، سطح دانش، نگرش و 
آموزان در مورد کسب و کار و هاي دانشمهارت

).2(اشتغال در سطح متوسطی است
تأثیرپژوهشیدر)16(هوواردهمچنین،

نیـریــارآفــکهايیتــقابلعهــتوس
یزه،ــگـانذیري،ـپکـریسلبی،ــطاللـاستق(

1- Klangvali

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 19

https://jea.sanru.ac.ir/article-1-68-fa.html


53.............. .......................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

)یتــخالقونفسزتــعی،ــدرونترلــنــک
بررسیآموزاندانشازنفر450کارآفرینیبررا

اینبینمستقیمیرابطهکهگرفتنتیجهوکرد
.داردوجودافرادکارآفرینیتواناییوهاویژگی
کهخودپژوهشدرنیز) 6(و همکاران عزیزي

درکارآفرینیپرورشوهازمینهبررسیبه
کارشناسیوکارشناسیآخرسالیاندانشجو

بینکهرسیدنتیجهاینبهپرداخت،ارشد
انگیزهدرونی،کنترلبهاعتقادمتغیرهاي
وطلبیاستقاللپذیري،ریسکپیشرفت،
رابطهآنهاکارآفرینیبادانشجویانخالقیت

وگیوکهپژوهشنتایج. داردوجودداريیمعن
درارآفرینیکمدیریتدر مورد) 11(کریستین

دانشجویانکهدادنشانبهداشتیهايسازمان
وريــپذیافــطــهاي انعیــویژگدرمرد

کسب کردند،باالتريهاينمرهپذیري،ریسک
هايویژگیدرزندانشجویانکهحالیدر

.داشتندباالترينمرهاستقاللدرونی و
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در جهت 

اي خود و تحقق اهداف مورد هگذاريسیاست
نظر، درس کارآفرینی را با ارزش دو واحد نظري 

هاي و یک واحد عملی در برنامه درسی رشته
دانشگاهی و مراکز آموزش کشاورزي قرار داده و 
محتواي آن به نحوي تنظیم شده که بتواند از 
طریق آشنایی دانشجویان با مفهوم کارآفرینی، 

آنان را ارتقاء بخشد مهارت و روحیه کارآفرینی
هاي تحصیلی، تا در کنار دانش تخصصی رشته

. اندازي کسب و کار را به دست آورندامکان راه
یکی از این مراکز، مرکز آموزش کشاورزي 

غربی شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان
است، که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزي اداره 

نی همزمان ، یع1378این مرکز از سال . شودمی
ها اقدام به با تأسیس مرکز، براي همه رشته

ارائه درس کارآفرینی با ارزش سه واحد درسی، 
.در مقاطع کاردانی و کارشناسی نمود

درستأثیربررسیحاضرتحقیقهدف
کسببرايمناسبروحیهایجاددرکارآفرینی

کشاورزيآموزشمرکزکارآفرینانههايمهارت
این پژوهش . باشدمیمیاندوآبشهرستان

تالش دارد تا نشان دهد که گذراندن این درس 
به چه میزان توانسته است در جهت تقویت 
روحیه کارآفرینانه دانشجویان و فراهم آوردن 

اندازي یک کسب ها و بستر الزم براي راهزمینه
در راستاي هدف .و کار براي آینده مفید باشد

نبال دکلی فوق، اهداف اختصاصی زیر را 
:شودمی

اي هاي فردي و حرفهشناسایی ویژگی- 1
پاسخگویان

هاي بررسی عوامل فردي مؤثر بر توانمندي- 2
کننده در ي فراگیران مشارکتکارآفرینانه

هاي کارآفرینی مراکزدوره
کارآفرینانه فراگیران توانبررسی سطح - 3

مرکز
قبل و ،مقایسه روحیه کارآفرینی فراگیران- 4

کارآفرینیبعد از گذراندن درس
با توجه به آن چه گفته شد چارچوب نظري 

نمایش داده شده ) 1(لتحقیق در قالب شک
.است
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).18(تحقیقنظريچارچوب- 1شکل

هاروشومواد
ازکاربردي،هدف،لحاظبهحاضرپژوهش

دراطالعاتدریافتوآوريجمعشیوهنظر
نظرازنینهمچومیدانیمطالعاتحوزه

ها،دادهگردآوريابزار.باشدمیکمیماهیت،
گیرياندازهابزارترینمتداولازکهپرسشنامه

حضوريمصاحبهواستتوصیفیتحقیقدر
پژوهش،پیشینهومطالعاتاساسبر.باشدمی

انگیزه،نفس،عزتخالقیت،هايشاخص
عنوانبهدرونیکنترلواستقاللریسک،

مطالعهوبررسیموردتحقیقهمممتغیرهاي
هايمهارتاین،برعالوه. گرفتندقرار

هايسرفصلبهتوجهبادانشجویانکارآفرینانه
موردکارآفرینیدرسدرشدهبینیپیش

متغیر وابسته در این .گرفتقرارسنجش
ي کارآفرینانههها و روحیتحقیق توانمندي

کسب شده توسط فراگیران بعد از گذارندن
هاي مستقل شامل درس کارآفرینی، و متغیر

هاي فردي فراگیران و عوامل مؤثر بر ویژگی

.باشندي فراگیران میتوانمندي کارآفرینانه
مرکزفراگیرانتمامیشاملآماريجامعه

کهمیاندوآبشهرستانکشاورزيآموزش
درسیواحدسهارزشباراکارآفرینیدرس

.)=300N(باشندمیاند،گذرانده
وکرجسیجدول ازاستفادهبانمونهحجم

تصادفیايطبقهگیرينمونهروشو1مورگان
با استفاده از هادادهبا انتساب مناسب انتخاب و

ابتدا متناسب با . شدآوريجمعپرسشنامه 
کاردانی و (تعداد دانشجویان در دو مقطع 

مشخص ) مرکز(سهم هر طبقه ) کارشناسی
گیري ي بعد، مطابق با نمونههدر مرحل. گردید

هاي تصادفی ساده دانشجویان به تفکیک گروه
. آموزشی و مقاطع تحصیلی انتخاب گردیدند

وتکثیرپرسشنامه178تعدادمنظوراینبه
اعتبارسنجشبراي.شدتوزیعنمونهافرادبین

وترویجگروهاساتیدنظرازپرسشنامهرواییای
کمکمدرستربیتدانشگاهکشاورزيآموزش
پایایی پرسشنامه با محاسبه میزان . شدگرفته

1- Krejcie and Morgan

تقویت روحیه 
کارآفرینانه
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55.............. .......................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

آزمون براي باخ در مرحله پیشآلفاي کرون
تا 60/0هاي مختلف پرسشنامه بین بخش

وحیهر). یکجدول(محاسبه گردید83/0
ویژگیششباتحقیقایندردانشجویان

عزتگویه،7باخالقیت: شاملروانشناختی
8باپیشرفتبهمیلوانگیزهگویه،7بانفس
مایلــتویه،ــگ9اــبريــپذیکــریسگویه،

کنترلمبنعوگویه5باطلبیاستقاللهــب
5لیکرتطیفقالبدرگویه10بادرونی

مورد5= زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی
هايمهارتکسب. گرفتقرارسنجش

. شدسنجیدهگویه16بانیزکارآفرینانه
افزارنرمازاستفادهباشدهآوريجمعهايهداد

SPSSتجزیه. گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد
وتوصیفیبخشدودرهادادهتحلیلو

ازاولبخشدر. استشدهانجاماستنباطی
برايمیانگینودرصدنظیرتوصیفیآمار

آمارازدومبخشدروهادادهتوصیف
منظوربه) تههمبسtآزموننظیر(استنباطی

مستقلمتغیرهايبینارتباطبررسی
، محل زندگی، جنسیت، مقطع تحصیلی(

وابستهو)شرکت در دوره آموزشیيسابقه
ي ها و روحیات کارآفرینانهتوانمندي(

شده توسط فراگیران بعد از گذراندن کسب
.استشدهاستفادهتحقیق) درس کارآفرینی

هاي روانشناختیمقادیر ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از ویژگی- 1جدول
ضریب آلفاي کرونباختعداد گویههاي پرسشنامهبخش

776/0خالقیت
765/0نفسعزت

883/0پیشرفتبهمیلوانگیزه
960/0ریسکبهتمایل
569/0استقاللبهتمایل
1062/0درونیکنترل

1685/0انهمهارت کارآفرین

هایافته
پاسخگویانفرديهايویژگی
،)2(جدولازآمدهدستبهنتایجاساسبر
) درصد8/61نفر،110(نمونهافرادبیشتر
زن) درصد2/38نفر،68(مابقیومرد،

آنانازنیمیازبیشپاسخگو،178از. هستند
نفر88وروستادر) درصد6/50نفر،90(
. کنندمیزندگیشهردردیگر)درصد4/49(

درهانمونهاز) درصد1/60(نفر107
آنان) درصد9/39(نفر71وکارشناسیمقطع

درسوکردهتحصیلکاردانیمقطعدر
گذراندهدرسیواحدسهارزشباراکارآفرینی

قبالً) درصد6/46(نفر83تعدادایناز. بودند
داشتهتشرککارآفرینیآموزشیهايدورهدر
درحضورسابقه) درصد4/53(نفر95و

.نداشتندراکارآفرینیآموزشهايدوره
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56........................... .............................................................................................................................کارآفرینیتقویترینی برارائه درس کارآفارزیابی تأثیر 

دانشجویانکارآفرینانهروحیهسنجش
درسرياتأثیرگذمیزانبررسیبراي

اقدامکارآفرینانه،هروحیایجاددرکارآفرینی
وقبلدانشجویانکارآفرینانهروحیهمقایسهبه

در. گردیدکارآفرینیدرسگذراندنازبعد
هايگویهبهمربوطنمرات)8الی3(ولاجد

کارآفرینانهروحیههايمؤلفهدهندهتشکیل
.استآمدهدرسگذراندنازبعدوقبل

کارآفرینیدرسگرفتنازبعدوقبلحالتدوبینخالقیتبهمربوطهايگویهمیانگینبیناختالف- 3جدول

 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش

)n=178(پاسخگویانايحرفهوفرديهايویژگی- 2جدول
درصدفراوانیمتغیرسطحمتغیر

جنسیت
1108/61مرد
682/38زن
178100کل

زندگیمحل
884/49شهر
906/50روستا
178100کل

مقطع
1071/60کارشناسی
719/39کاردانی

178100کل

آموزشیدورهدرشرکتقبلیسابقه
836/46بله
954/53خیر
178100کل

کاروايحرفهفنی
927/51دانشو

522/29تجربیعلومدبیرستانتحصیلیيرشته
341/17هارشتهدیگر

178100کل

خالقیت
درتفاوتمیانگین

هامیانگین گذراندنازقبل
درس

گذراندنازبعد
درس

+91/239/340/0پیچیدهمسائلحلبهعالقه
+05/378/373/0فعلیوضعیتدرتغییربهاعتقاد
+89/269/380/0داردکردنخطرارزشجدید،کارکیشروعاینکهبهاعتقاد
آنهاازکسیهیچحالبهتاکههاییروشازاستفادهبهعالقه

استنکردهاستفاده
10/389/379/0+

+16/390/374/0هافعالیتانجامزماندرجدیدهايایدهازستفادها
+12/390/378/0هافعالیتانجامزماندرخودمهايایدهکارگیريبهعالقه
+01/387/386/0هستندحلقابلمسائلهمهاینکهبهاعتقاد

+03/377/374/0کل
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57.............. .......................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

شدهدادهنشان) 3(جدولدرکهطورهمان
هايگویههمهمیانگیندرتفاوتاست،

کارآفرینیدرسوگذراندنبودهمثبتخالقیت
در. استداشتهخالقیتویژگیبرمثبتیتأثیر
بهاعتقاد"يگویهخالقیت،هايگویهبین

86/0با"هستندحلقابلمسائلهمهاینکه
يگویهورشدبیشترینمیانگیناختالف

40/0با"پیچیدهمسائلحلبهعالقه"
مثبترشدکمتریندارايمیانگین،اختالف

کارآفرینیدرسگذراندنمجموع،در. باشدمی
فراگیرانخالقیتویژگیرشدبرمثبتیتأثیر
. استداشتهآموزشمرکز

هايگویهمیانگیندرتفاوت)4(جدولدر
گرفتنازبعدوقبلحالتدودرنفستعز

کهگونههمان. استآمدهکارآفرینیدرس
برخیمورددرتفاوتاینشودمیمالحظه

درشرکتکل،دراما. استمنفیهاگویه
درتفاوت31/0باکارآفرینیدرسهايکالس

تأثیردرسگذراندنازبعدوقبلهايمیانگین
. استداشتهدانشجویاننفسعزتبرمثبتی

اینداشتن"يگویهدهد،مینشانجدولاین

خوبمدیریتبرايتوانممیکهاحساس
با"کنمحسابخودمهايتواناییرويکارها،

بامذکورحالتدوبینمثبتاختالف90/0
این. استبودههمراهمثبتتغییراتبیشترین

بهبیشتراعتماد"هايگویهکه،استحالیدر
هايقابلیتبهنسبتدیگرانهايیتقابل

مواقعدرنگرانی،واضطرابداشتن"و"خودم
اختالفباترتیببه"غریبهافرادباتعامل
.اندبودههمراه19/0و20/0منفی
،)5(جدول درشدهارائهنتایجاساسبر
ومثبتهاگویههمهمیانگیندرتفاوت

انمیزافزایشدرکارآفرینیدرسگذراندن
. استبودهتأثیرگذارپیشرفتبهمیلوانگیزه
تمایل"هايگویهکهدهدمینشان)5(جدول
داشتن"و"تجاريتصمیماتانجامبهداشتن
به"کارهاانجامدرزمانبرکنترلقدرت
يگویهودومواولهايرتبهدرترتیب

کهشودگفتهمنبهاینکه،نداشتندوست"
آخررتبهدر"دهمنجاماراکارهایمچگونه

.استگرفتهقرار

کارآفرینیدرسگرفتنازبعدوقبلحالتدودرنفسعزتبهمربوطهايگویهمیانگینبیناختالف- 4جدول

نفسعزت
میانگین

درتفاوت
هامیانگین

ازقبل
درسگذراندن

گذراندنازبعد
درس

+21/377/356/0خودمدرباوريخوداحساسداشتن
- 15/310/305/0.دهندمیانجاممنازبهترراکارهادیگراناینکه،احساسداشتن
+99/249/350/0هستمجذابفرديکه،احساساینداشتن
- 16/397/219/0غریبهافرادباتعاملمواقعدرنگرانی،واضطرابداشتن

+75/265/390/0جدیدافرادبامالقاتهنگامدرراحتیاحساس
رويکارها،خوبمدیریتبرايتوانممیکهاحساساینداشتن
کنمحسابخودمهايتوانایی

13/365/352/0+

- 17/397/220/0خودمهايقابلیتبهنسبتدیگرانهايقابلیتبهبیشتراعتماد
+08/339/331/0کل
 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش
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58........................... .............................................................................................................................کارآفرینیتقویترینی برارائه درس کارآفارزیابی تأثیر 

درسگرفتنازبعدوقبلحالتدودرپیشرفتبهمیلوانگیزهبهمربوطهايگویهمیانگینبیناختالف- 5جدول

 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفبنايمبرسنجش

ه،ــکدهدیـمانــنش) 6(دول ــج
کاروکسبکیاندازيراهبهتمایل"هايگویه

تمامکردنبررسی"و"آمیزمخاطرهوجدید
هاییفرصتانتخابومخالفوموافقنظرات

ترتیببه"شرایطبهترینآوردنوجودبهبراي
درمیانگین،درمثبتتفاوت95/0و97/0با

دیگر،طرفاز. دارندقراردومواولهايرتبه

درآمدباثابتکارانجامبهتمایل"يگویه
دادندستازجايبهشغلی،امنیتومعقول
با"ضعیفعملکردداشتنصورتدرشغل

آخررتبهدرمیانگیندرمنفیتفاوت88/0
درسگذراندنمجموع،در. استگرفتهقرار

تأثیر مطلوبی در افزایش قدرت کارآفرینی
.ریسک فراگیران داشته است

کارآفرینیدرسگرفتنازبعدوقبلحالتدودرریسکبهتمایلبهمربوطهايگویهمیانگینبیناختالف-6جدول

درتفاوتمیانگینپیشرفتبهمیلوانگیزه
هامیانگین درسگذراندنازبعددرسگذراندنازقبل

+23/376/353/0کاروکسبکیتصاحببهتمایل
+40/395/355/0هایمتالشازبردنسودبهتمایل
انجامراکارهایمچگونهکهشودگفتهمنبهاینکه،نداشتندوست

دهم
98/228/330/0+

+23/387/364/0اختیارقدرتداشتنازبردنلذت
+94/274/380/0کارهاانجامدرزمانبرکنترلقدرتداشتن
+01/383/382/0تجاريتصمیماتانجامبهاشتندتمایل
بهبودمرامالیوضعیتکاروکسبکیداشتناینکهبهاعتقاد

بخشدمی
17/392/375/0+

خوبیآیندهکنم،اندازيراهراکاروکسبکیاگراینکهبهاعتقاد
سازممیخودبراي

37/304/467/0+

+16/379/363/0کل

درتفاوتمیانگینریسکبهتمایل
هامیانگین درسگذراندنازعدبدرسگذراندنازقبل

+83/234/351/0هدفتعیینهنگامدرسختاهدافانتخاببهتمایل
ازجايبهشغلی،امنیتومعقولدرآمدباثابتکارانجامبهتمایل
ضعیفعملکردداشتنصورتدرشغلدادندست

35/347/288/0 -

سابحدرآنگذاشتنجايبهپول،ریالمیلیونصدداشتنصورتدر
بخرمسهامدادممیترجیحبانکی،

89/253/364/0+

+5080/239/359/0-50شانسوجوددرصورتکار،دادنانجام
+38/226/388/0نیازصورتکاردرانجامبرايپولگرفتنقرض
-35/375/260/0شکستاحتمالوجودصورتدرکارندادنانجام

بهبرايهاییفرصتانتخابولفمخاوموافقنظراتتمامکردنبررسی
شرایطبهترینآوردنوجود

81/276/395/0+

+94/267/373/0مختلفکارهايدادنانجاممورددردیگرانازکردنسؤالبهتمایل
+72/269/397/0آمیزمخاطرهوجدیدکاروکسبکیاندازيراهبهتمایل

+86/231/345/0کل
 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش
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59.... .................................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

دهد،مینشان) 7(جدول ازحاصلنتایج
منازچهآنمويبهمودادنانجام"يگویه

طلبیاستقاللهايگویهبیندر"رودمیانتظار
میانگیندرمثبتتفاوتبیشترینداراي

. استگرفتهقراراولرتبهدروبوده) 78/0(
بهگروهرهبريسپردنبهتمایل"يگویهاما

) 56/0(با"هستمگروهدرکهزمانیدیگران،
قرارآخررتبهدرمیانگیندرمنفیتفاوت
کهدهدمینشاننتایجکل،در. استگرفته

ویژگیرشددرکارآفرینیدرسگذراندن
بودهمؤثرآموزشمرکزفراگیرانطلبیاستقالل

.  است

کارآفرینیدرسگرفتنبعدوقبلحالتدوبینطلبیاستقاللبهمربوطهايگویهمیانگینبیناختالف- 7جدول

 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش

نشان) 8(جدول ازآمدهدستبهنتایج
خودمکهاینبهباور"هايگویهکه،دهدمی

اعتقاد"و"کردخواهمدرستراخودمزندگی
هايتواناییبهشدنگروهکیرئیسکه،اینبه

33/1و43/1باترتیببه"داردبستگیخودم
واولهايرتبهدرحالت،دوبینمثبتتفاوت

بهاعتقاد"يگویهکهحالیدر. دارندقراردوم

تصادفیرویدادهاياغلبمرازندگیکه،این
دوبینمنفیتفاوت2/0با"کنندمیکنترل
بینتفاوت. داردقرارآخررتبهدرحالت

چهآنکه،اینبهاعتقاد"يگویههايمیانگین
ازبعدوقبل"افتدمیبیافتد،اتفاقبایدکه

.باشدمیصفردرسگذراندن

طلبیاستقالل
میانگین

درتفاوت
هامیانگین گذراندنازقبل

درس
دنگذرانازبعد

درس
+69/242/373/0جدیدوغیرمعمولکارهايانجامبهتمایل
+79/243/364/0استبهترخودمنظربهکهکارهاییانجامبهتمایل
- 21/365/256/0هستمگروهدرکهزمانیدیگران،بهگروهرهبريسپردنبهتمایل

+71/244/373/0کارانجامزماندردیگرانکمکبهنکردنپیدانیاز
+89/267/378/0رودمیانتظارمنازچهآنمويبهمودادنانجام

+85/232/347/0کل
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60........................... .............................................................................................................................کارآفرینیتقویترینی برارائه درس کارآفارزیابی تأثیر 

کارآفرینیدرسگرفتنازبعدوقبلحالتدودردرونیکنترلمنبعبهمربوطهايگویهمیانگیناختالف- 8جدول

 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش

هايمؤلفهمیانگیندرتفاوتادامه،در
ازبعدوقبلکارآفرینیروحیهگانهشش

با)9(جدولدرکارآفرینیدرسگذراندن
.اندشدهمقایسهکدیگری

درسگذراندنازبعدوقبلحالتدودرکارآفرینیروحیههايمؤلفهازکیهرکلمیانگینوتتفا- 9جدول

 :5=زیادخیلیتا1=کمخیلیازقسمتی5لیکرتطیفمبنايبرسنجش

میانگیندرونیکنترلمنبع

هامیانگیندرتفاوت
درسگذراندنازبعددرسگذراندنازقبل

بهشدنوهگرکیرئیساینکه،بهاعتقاد
داردبستگیخودمهايتوانایی

40/273/333/1+

رویدادهاياغلبمرازندگیاینکه،بهاعتقاد
کنندمیکنترلتصادفی

85/283/202/0 -

اغلبمرا،زندگیرویدادهاياینکه،احساس
کنندمیتعیینقدرتمندافراد

84/289/205/0+

خودرايبرابرنامهوقتیاینکه،ازبودنمطمئن
دهممیانجامراآنآخرتاکنممیتنظیم

81/259/370/0+

بیافتد،اتفاقبایدکهچهآناینکه،بهاعتقاد
افتدمی

53/253/200/0

مرازندگینفوذ،باافراداغلباینکهبهاعتقاد
کنندمیکنترل

69/280/211/0+

بههنگامخودمازباالترافرادبهشدنمتوسل
خواهممیکهچیزيآوردندست

73/298/215/0+

درستراخودمزندگیخودماینکهبهباور
کردخواهم

44/287/343/1+

تالشنتیجهاهدافمبهرسیدناینکه،بهباور
استبودهخودم

56/275/319/1+

داشتهزیاديایکمدوستاناگراینکه،بهباور
داردبستگیخودمسرنوشتبهباشم

44/263/319/1+

+63/226/363/0کل

درتفاوتمیانگینکارآفرینیروحیههايمؤلفه
هامیانگین درسگذراندنازبعددرسگذراندنازقبل

+03/377/374/0خالقیت
+08/339/331/0نفسعزت

+16/379/363/0پیشرفتبهمیلوانگیزه
+86/231/345/0ریسکبهتمایل
+85/232/347/0استقاللبهتمایل
+63/226/363/0درونیکنترل
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61.... .................................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

همهکهدهدمینشان)9(جدولنتایج
ودبینمثبتیمیانگیناختالفدارايهاویژگی
در. اندبودهدرسگذراندنازبعدوقبلحالت

خالقیتویژگیمطالعه،موردویژگیششبین
انگیزهاول،رتبهدر74/0میانگیندرتفاوتبا
بادوهردرونیکنترلمنبعوپیشرفتبه

بهتمایلدوم،ردهدر63/0میانگیندرتفاوت
باریسکبهتمایل،47/0باطلبیاستقالل

میانگیندرتفاوت31/0بانفسعزتو45/0
.اندگرفتهقراربعديهايردهدر

دانشجویانکارآفرینانههايمهارتسنجش
کسبکارآفرینانه،روحیهسنجشبرعالوه

بردانشجویان،درکارآفرینانههايمهارت

ازدیگرکییکارآفرینی،درسطرحمبناي
ازبعدوقبلحالتدودرکهبودمتغیرهایی

.مورد بررسی قرار گرفتدرساینگذراندن
. استشدهارائهزیرجدولدرحاصلهنتایج
نشان)10(جدولازآمدهدستبهنتایج

مثبتهاگویههمهمیانگیندرتفاوتدهد،می
هايگویهمختلف،هايگویهمقایسهدر. هستند

هايتکنیکانجاموسازماندهیتوانایی"
کیایجادمقرراتونینقواازآگاهی"،"خالق
وکسبکیطراحیتوانایی"و"کاروکسب

15/1و18/1،16/1اختالفباترتیببه"کار
.اندگرفتهقرارسومتااولهايرتبهدر

گرفتنازبعدوقبلحالتدودرکارآفرینانههايمهارتکسببهمربوطهايگویهمیانگینبینختالفا-10جدول
کارآفرینیدرس

کارآفرینانههايمهارت
درتفاوتمیانگین

هامیانگین گذراندنازقبل
درس

گذراندنازبعد
درس

+83/265/382/0دیگرانباتعاملزماندرمسؤولیتقبول
+63/256/393/0باالتحملسطحداشتن
+76/280/304/1باشماثرگذارنتایجبرتوانممیاینکهبهاعتقاد

+57/269/312/1جدیدکاروکسبکیاندازيراهجهتتخصصیوفنیهايتواناییدارابودن
+38/254/316/1کاروکسبکیایجادمقرراتوقوانینازآگاهی
+47/262/315/1کاروکسبکیطراحیتوانایی
+53/271/318/1خالقهايتکنیکانجاموسازماندهیتوانایی
+69/265/396/0جدیدکاروکسبکیاندازيراهجهتدیگرانکردنمتقاعدتوانایی

وکاروکسببرامروز مناقداماتچطوراینکهبینیپیشقدرتبودندارا
گذاردمیاثرماهآیندمالیوضعیت

74/263/389/0+

کمکخواستدرمنازکهزمانیدیگران،کردنراهنماییبرايتواناییداشتن
شود

80/269/389/0+

+70/261/391/0دشواروظایفسمتبهخودمدادنسوق
+64/269/305/1صورتبهترینبهکاريهرانجامبهداشتنتمایل

+78/253/375/0نشدنناامیدوناکامآسانیبه
وکسبکیشروعواندازيراهجهتثابتحقوقباامنمشاغلتركبهتمایل

جدیدکار
71/238/367/0+

+61/261/300/1کاروکسبکیجزئیاتوکلیاتکیبینهمزمانطوربهتعادلایجادتوانایی
+72/256/384/0کاروکسبکنندهتأسیسافرادباتعاملوارتباطبرقراريتوانایی

+65/261/396/0کل
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62........................... .............................................................................................................................کارآفرینیتقویترینی برارائه درس کارآفارزیابی تأثیر 

هاگروهمیانگینمقایسهآزمون
درهاگروهمیانگینمقایسهمنظوربه

درسگذراندنازبعدوقبلحالتدو
ازهاگروهبودنکسانیبهتوجهباکارآفرینی،

نتایجبهتوجهبا. شداستفادههمبستهtآزمون

نمرهمیانگینبین)11(جدولدرشدهارائه
کارآفرینانه،روحیهبهمربوطمؤلفهششهر

ارآفرینانهــکهايارتـمهسبــکنینــهمچ
درسگذراندنازبعدوقبلدانشجویان
.داردوجودداريمعنیتفاوتکارآفرینی

کارآفرینیدرسگذراندنازبعدوقبلهاگروهمیانگینمقایسهآزمون- 11جدول

.درصدیکدار در سطح احتمالمعنی: **

همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و توانمندي 
فراگیراني کارآفرینانه

دهد که بین ده نشان مینتایج به دست آم
متغیرهاي مقطع  تحصیلی و سابقه شرکت در 

ي هاي آموزشی با توانمندي کارآفرینانهدوره
داري همبستگی مثبت و معنی،فراگیران مراکز

همچنین، . در سطح یک درصد وجود دارد
مطابق نتایج به دست آمده بین محل زندگی 

ر ي آنها دفراگیران با توانمندي کارآفرینانه

داري وجود دارد، یدرصد رابطه معن5سطح 
ولی بین متغیر جنسیت با توانمندي 

داري همبستگی معنیفراگیراني کارآفرینانه
به عبارتی ).12جدول (مشاهده نگردید 

توان گفت که توانمندي کارآفرینی می
مقطع محل زندگی، فراگیران تابع متغیرهاي 

وزشی آمهاي سابقه شرکت در دورهوتحصیلی
.باشدها میو محل زندگی آن

داريمعنی انحراف
معیار

آزمون
t

میانگین تعداد متغیرسطوح متغیر

000/0 84/0 69/11- 03/3 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل
خالقیت

77/3 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد
000/0 70/0 98/5 - 08/3 178 ارآفرینیکدرسگرفتنازقبل

39/3نفسعزت 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد

000/0 82/0 23/10 - 16/3 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل
79/3پیشرفتبهمیلوانگیزه 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد

000/0 63/0 55/9 - 86/2 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل
31/3ریسکبهتمایل 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد

000/0 73/0 48/8 - 85/2 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل 32/3استقاللبهتمایل 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد
000/0 61/0 78/13 - 63/2 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل

درونیکنترل
26/3 178 ارآفرینیکدرسگرفتنازبعد

000/0 78/0 39/16- 65/2 178 کارآفرینیدرسگرفتنازقبل هايمهارتکسب
61/3کارآفرینانه 178 کارآفرینیدرسگرفتنازبعد
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63.... .................................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

)n=178(همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و توانمندي کارآفرینانه ي فراگیران در مراکز- 12جدول 
داريسطح معنیضریب همبستگی تعدادمتغیر

178029/0707/0جنسیت
178150/0048/0محل زندگی

178242/0001/0مقطع  تحصیلی
001/0 178327/0هاي آموزشیشرکت در دورهسابقه 

.درصد1و 5دار در سطح احتمالترتیب معنیبه: **و *

تحلیل رگرسیون چندگانه
جهت برآورد تأثیر جمعی متغیرهاي 

محل زندگی، مقطع تحصیلی و سابقه (مستقل 
بر توانمندي ) آموزشیهايشرکت در دوره

1ي فراگیران از رگرسیون چندگانهانهکارآفرین

شایان توجه است که . استفاده شده است
رگرسیون چندگانه با استفاده از ترکیب خطی 

گویی متغیر وابسته چند متغیر مستقل به پیش
لذا، در این تحقیق با توجه به اینکه . پردازدمی
298/1واتسون-ینــي دوربارهــدار آمـــمق

توان نتیجه گرفت که ن، میبنابرای.باشدمی
تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار (بین خطاها 

) ي رگرسیونشده توسط معادلهبینیپیش
توان از رگرسیون همبستگی وجود ندارد و می

ي به منظور تعیین معادله. استفاده کرد
ي فراگیران از رگرسیون توانمندي کارآفرینانه

. ه شداستفاد3گامبهروش رگرسیون خطی گام
گام، روشی است که در آن بهروش گام

ترین متغیرها یک به یک وارد معادله قوي
یابد که شوند و این کار تا زمانی ادامه میمی

. درصد برسد5داري به خطاي آزمون معنی
محل زندگی، مقطع (بدین ترتیب متغیرهاي 

هاي در دورهتحصیلی و سابقه شرکت
اري با متغیر دکه همبستگی معنی) آموزشی

) ي فراگیرانتوانمندي کارآفرینانه(وابسته 
ي داشتند یک به یک و در سه گام وارد معادله

.رگرسیون گردیدند
دهد که نتایج به دست آمده نشان می

ي رگرسیون در سطح یک درصد معادله
سه ). =001/0sig= ،58/5F(باشد دار میمعنی

ر متغیر مقطع تحصیلی، سابقه شرکت د
هاي آموزشی و محل زندگی در مجموع دوره

درصد از تغییرات مربوط به توانمندي 8/36
با . ي فراگیران را تبیین نمودندکارآفرینانه

سابقه توجه به بتاي به دست آمده، متغیر 
، بیشترین سهم را هاي آموزشیدر دورهشرکت

توانمندي (در تبیین متغیر وابسته 
باشد دارا می) ي فراگیرانکارآفرینانه

).13جدول (

)ي فراگیرانتوانمندي کارآفرینانه: متغیر وابسته(تحلیل رگرسیون چندگانه - 13جدول 
.BBetatSigمتغیر

12/11002/0-53/50مقدار ثابت
290/0112/0146/0820/0محل زندگی

565/0233/039/5000/0هاي آموزشی سابقه شرکت در دوره
317/0137/073/1000/0تحصیلیمقطع 

R= 606/0 R2= 368/0 R2
Ad= 357/0 F= 58/5 Sig= 001/0 D.W= 98/1

1- Multiple Regression 2- Durbin -Watson 3- Stepwise Method
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64........................... .............................................................................................................................کارآفرینیتقویترینی برارائه درس کارآفارزیابی تأثیر 

ثنتایج و بح
درستأثیرمیزانبررسیبهپژوهشایندر

ونظريواحددو(واحدسهارزشباکارآفرینی
مراکزدرسیبرنامهدر) عملیواحدکی

کسبوروحیهایجاددرکشاورزيآموزش
به .استشدهپرداختهکارآفرینیهايمهارت

در منظور سنجش میزان تأثیر درس کارآفرینی 
بین فراگیران مرکزآموزش کشاورزي میاندوآب، 

هاي روانشناختی اقتباس شده از از ویژگی
در مورد روحیه ) 18(کلندمکتعریف

هايافتهیاساسبر. کارآفرینی استفاده شد
درکارآفرینیدرسارائهپژوهشازحاصل
آموزشمرکزفراگیرانکارآفرینیروحیهایجاد

. باشدمیمؤثرآبمیاندوشهرستانکشاورزي
دانشجویاننشان داده شد که دیگر،عبارتبه

خالقافراديکارآفرینی،درسگذراندنازپس
کهبودهپیشرفتباالیی برايانگیزهدارايو

به عبارت . دارندرااطرافوقایعکنترلتوانایی
منجر به کارآفرینیدرسگذراندندیگر،

گردیده فراگیراندرکارآفرینانهنگرشتقویت 
نیز)1،3،4،14،17(دیگرتحقیقات. است
قرارتأییدموردراتحقیقاینهايیافته
بر اساس بخش دیگري از نتایج . اندداده

موردروانشناختیویژگیششاز، تحقیق
داريیمعناختالفهاویژگیهمهدرمطالعه،

درسگذراندنازبعدوقبلحالتدوبین
هاویژگیمقایسهرد. داشتوجودکارآفرینی

با خالقیتهايمؤلفه،بررسی شده با همدیگر
و63/0با پیشرفتبهمیلوانگیزه،74/0

بیناختالف63/0هم با درونیکنترلمنبع
قبل و بعد از گذراندن ها در دو حالتمیانگین

در رتبه هاي اول تا سوم قرار ،درس کارآفرینی

نتایج دراکرنتایج این بخش از تحقیق با . دارند
ها در آن. مطابقت دارد) 21(گو وستیپو ) 8(

، انگیزه و کنترل خود  از خالقیتهاي قتحقی
هاي روحیه ترین ویژگیبه عنوان مهمدرونی

نتایج عالوه بر این،.کنندیاد میکارآفرینانه
هاي این بخش یافتهنیز ) 18(کلند مکتحقیق

ج حاصل اما نتای.کندتحقیق حاضر را تأیید می
هاي با یافته) 24(زاده و زمانی از تحقیق شریف

ها در تحقیق آن. این تحقیق همخوانی ندارد
هاي کارآفرینی در تقویت آموزشتأثیرخود

.روحیه کارآفرینانه آنان را ناچیز ارزیابی کردند
ید این امر هاي تحقیق مؤي از یافتهبخش دیگر

است که، سه ویژگی عزت نفس، تمایل به 
، 31/0طلبی، به ترتیب با یسک و استقاللر

بین دو حالت میانگین اختالف 47/0و 45/0
قبل و بعد از گرفتن درس کارآفرینی، کمترین 

ها دیگر ویژگیسایر اختالف را نسبت به 
پایین بودن میزان اختالف این . داشتند
به شرایط اجتماعی توان ها را میویژگی

ها در دانشگاهموجود، ناتوانی مراکز آموزش و
پذیري، اشاعه و ترویج فرهنگ ریسک

طلبی و ایجاد اعتماد و عزت نفس در استقالل
با توجه به نتایج، سه ویژگی . فراگیران ربط داد

طلبی، عزت نفس، تمایل به ریسک و استقالل
اختالف 47/0و 45/0، 31/0به ترتیب با 

میانگین بین دو حالت قبل و بعد از گرفتن 
هاي دیگر آفرینی، نسبت به ویژگیدرس کار

شود در پیشنهاد می. تغییرات کمتري داشتند
ها هاي این مؤلفهارائه درس کارآفرینی ویژگی

.بیشتر مورد تأکید آموزشگران قرار گیرد
استامراینمؤیدتحقیق همچنیننتایج

تقویتبرعالوهمرکزاینفراگیرانکه،
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طلبی،استقاللقبیلازروانشناختیهايویژگی
بهمیلپذیري،ریسکنفس،عزتخالقیت،
الزمهايمهارتدرونی،کنترلوپیشرفت

کسبنیزراکاروکسبیکاندازيراهبراي
هايکالسدرشرکتبه عبارت دیگر،. اندکرده

هايمهارتافزایشبهمنجرکارآفرینی
نیمحقق. استشدهدانشجویانکارآفرینی

نتیجهاینبهخودهايیقتحقدرنیزدیگر
کوشککی رحمانیان).22،24(اندکردهاشاره

کارآفرینانههايتوانمنديدر تحقیق خود ) 22(
هايدورهدرکنندهمشارکتدانشجویان
کاربردي را علمیآموزشمراکزکارآفرینی

نشانایشانپژوهشنتایج.استبررسی کرده
روحیه(روانشناختیهايویژگیبینداد

کارآفرینانههايتوانمنديو) کارآفرینانه
وجوددرايیمعنومستقیمرابطهدانشجویان 

در راستايهمچنینتحقیق حاضرنتایج.دارد
.باشدمی) 13(هشام و عثمان نتایج مطالعات 

به وجود رابطه مستقیم و آنها در مطالعات خود 

ش رسمی زهاي آمودار بین برگزاري دورهیمعن
هاي کارآفرینانه و تقویت مهارتکارآفرینی 
نتایج پژوهش نشان داد که .انداشاره کرده

هايمنجر به توسعه مهارتکارآفرینیآموزش
نین، چهم. شده استدانشجویانيکارآفرینانه

با توجه به نتایج حاصله نشان داده شد بین 
هاي مقطع  تحصیلی و سابقه شرکت در دوره

ی فراگیران رابطه آموزشی با توانمندي کارآفرین
توان پس می.داري وجود درادیمثبت و معن

نتیجه گرفته که توانمندي کارآفرینی فراگیران 
تابع متغیرهاي مقطع تحصیلی و سابقه شرکت 

هاي آموزشی و محل زندگی آنها در دوره
مطالعاتهايیافتهاین نتایج با. باشدمی

به منظور تقویت بیشتر. مطابقت دارد)16،25(
از شودمیپیشنهادهاي دانشجویان،مهارت

هاي بیرون و طریق برقراري ارتباط با بخش
مرتبط و انجام بازدیدهاي موردي این مهم 

.مورد توجه بیشتري قرار گیرد
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Investigation the Effect of Entrepreneurship Education on
Improvement in Entrepreneurial Spirit and Skills of the Students of

Miandoab Agricultural Educational Center

Enayat Abbasi1, Latif Mohammadzadeh2 and Homayon Farhadian3

Abstrac
The purpose of research was to investigate influencing of entrepreneurship education

on entrepreneurial spirit and skills of the students in Miandoab agricultural education
center. This study was descriptive-correlation research and used survey method. The
statistical population of the study consisted of all students in Miandoab educational center
who have passed the entrepreneurship 3-credit course. Using Krejcie and Morgan’s table
and proportional stratified random sampling technique, 178 students selected as
research sample. The validity of the questionnaire was verified through the judgment of
a panel of academic staffs in Tarbiat Modares University. To assess the reliability of the
questionnaire, Cronbach’s alpha coefficients calculated for the main scales of the
questionnaire (0.60 to 0.85). Based on the results, there were significant differences
between entrepreneurial spirit and skills before and after passing the entrepreneurship
course. In other words, entrepreneurship education has caused improvement in
entrepreneurial sprit and skills of the students. The results of multivariate regression
analysis indicated that 36.8 percent (R2= 0.368) of the variability in education level and
location and previous experience of the entrepreneurship capabilities.

Keywords: Entrepreneurial Spirit, Entrepreneurial education, Creativity, Autonomy,
Internal Control, Risk Taking
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