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کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزي و منـابع   درسهدف بررسی تاثیر  باپژوهش این 

و  رسمی کارآفرینی دانشجویان دریافت کننده آموزش نفر از 168جامعه آماري تحقیق شامل انجام شد. طبیعی گرگان 
و بـا روش  فرمـول کـوکران   استفاده از با  بودند کهآموزش رسمی کارآفرینی نفر از دانشجویان غیردریافت کننده  141

نفـر از دانشـجویان    70و  کننـده آمـوزش  دانشـجویان دریافـت  نفـر از   76 ،اي بـا انتسـاب  گیري تصـادفی طبقـه  نمونه
بـود کـه روایـی آن بـا     پرسشنامه ها آوري دادهابزار جمع عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.بهکننده آموزش ردریافتغی

 کرونباخآلفاي  ضریباستفاده از با ي مختلف پرسشنامه هابراي بخشن گاه تایید شد و پایایی آکسب نظر استادان دانش
نتایج نشـان داد بـین دو    استفاده شد. SPSS افزارنرمها از تحلیل دادهبراي تجزیه و دست آمد. به 892/0تا  623/0بین 

داري از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنیکننده و غیردریافتگروه دریافت
تجربـه بـا هـدف     آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد بـا توجه به گسترش محیط 

  از جمله پیشنهادهاي این مطالعه است. تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان،
  

 کارآفرینی، قصد کارآفرینی، کارآفرینی دانشجویان رسمی آموزش :کلیدي هايواژه
  

  1مقدمه
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر 

شـود  ترین نیازهاي یک جامعه محسوب میاز اساسی
). همچنــین مســاله 1390(خســروي پــور و کیخــواه، 

مانعی در مسیر توسعه کشـورهاي در  بیکاري به عنوان 
 -هاي اقتصاديترین چالشحال توسعه، یکی از عمده

                                                             
  mahboobi47@gmail.com نویسنده مسئول:*

اجتماعی و از مهمترین تهدیدات براي امنیت و توسعه 
شود (رضـایی و همکـاران،   ملی کشورها محسوب می

هـاي  بیکاري نه تنها یکی از مهمترین چـالش ). 1391
ا توجه آید، بلکه باجتماعی روز در کشور به شمار می

تـوان آن را  به رشد جمعیـت در دو دهـه گذشـته مـی    
ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به شـمار  مهم

التحصـیالن دانشـگاهی   در این بین بیکاري فارغآورد. 
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عواقب غیرقابل جبرانی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و 
با توجه به ایـن کـه بخشـی از    سیاسی خواهد داشت. 

ـ    را دانــش اي کـار دانشـگاهی   دانـش آموختگـان جوی
نظران و صاحبدهند آموختگان کشاورزي تشکیل می

 راآموختگـان  دانـش ایـن  دالیل عمده بیکاري یکی از 
ها هاي تجربی و کاربردي در دانشگاهنارسایی آموزش

ــالی   ــوزش ع ــات آم ــی و موسس ــاورزي م ــدکش  دانن
بـراي  ، ضرورت دارد )1390(خسروي پور و کیخواه، 

کـارآفرینی  این گروه، به موضـوع  مشکل بیکاري حل 
ها و مراکز آموزش عالی توجه جدي در سطح دانشگاه

  . )1394 ،(هوشمندان مقدم فرد و شمسشود 
ها تصور غالب بر این بود کـه کـارآفرینی   تا مدت

است و تحصیل و  ذاتییک خصوصیت ویژه فردي و 
کارآفرین شدن افراد داشته  رتواند تاثیري بآموزش نمی

دهـد  اما شواهد موجود نشان می )Levie, 1999( باشد
بـه توسـعه   توانـد  می هاي آموزشیها و برنامهدوره که

 )1394پــور و دالور، مالــک( کــارآفرینی منجــر شــود
هاي آموزش دورهمروزه ا ).2000، و همکاران (ساالزار

ــاي   ــا ج ــه تنه ــارآفرینی ن ــود را در ک ــین خ دروس ب
هاي مختلـف بـاز کـرده، بلکـه در     رشته دانشگاهی در

شـود  مختلف تحصیلی نیز به آن توجـه مـی  هاي رشته
هــا و مراکــز ). دانشــگاه1390شــریف و همکــاران، (

اقـداماتی  انجـام  آموزش عالی در حوزه کارآفرینی بـا  
ــزاري   ــون برگ ــارآفرینی و   دورهچ ــوزش ک ــاي آم ه

هــاي اختصــاص دروس خــاص کــارآفرینی در رشــته
مندسـازي دانشـجویان و تجهیـز    ، زمینه توانتحصیلی
 سـازند انـه را فـراهم مـی   کارآفرینهـاي  مهارتآنان به 

در کشور ما نیز در ). 1390چوبقلو و همکاران، مجلل(
ها به آموزش کـارآفرینی روي  چند سال اخیر دانشگاه

آوردند و نسبت به آموزش کـارآفرینی و نقـش آن در   
در گـرایش، دانـش و مهـارت    ایجاد، توسعه و تغییـر  

ــی  ــت م ــجویان هم ــوزش  دانش ــد آم ــد و رون گمارن
کارآفرینی رو بـه رشـد اسـت (آراسـتی و همکـاران،      

در اروپا نشان داده اسـت  انجام شده مطالعات ). 1390
و کـرده  پـذیرتر  ی افراد را مسـئولیت یهاچنین آموزش

کـارآفرین یـا متفکـران حـوزه     افـراد  را تبدیل به ان آن
-به طور موفقیتاي که آنان به گونه کندمیکارآفرینی 

هاي کسـب و کـار موفـق و خطرپـذیر     آمیز در چالش
نرخ بیکاري و شکسـت   شوند، که نتیجه آن کاهشمی
سـعیدي مهرآبـاد و مهتـدي،    هـا اسـت (  ب و کـار کس

   ).1394مردانشاهی و آقاجانی،  ؛1387
شناسی ها محققان بیشتر بر عوامل جمعیتتا مدت

بر قصد کـارآفرینی  کاري سن و تجربه همچون جنس،
بینی پیشاین عوامل در کردند، اما محدودیت تاکید می

بـه مـرور مشـخص شـد و محققـان      قصد کـارآفرینی  
ــزن (  ــون آج ــیاري چ ــوگل 1999بس ــاپیرو و س  )، ش

)، 2000)، وسیانا و همکاران (1989)، گارتنر (1982(
هـاي  کننـده بینـی به انتقاد از عواملی پرداختند که پـیش 

هـا در  . آنرفتندبه شمار میقوي براي قصد کارآفرینی 
ـ   مدل خود به تاثیر آمـوزش  قصـد   رهـاي کـارآفرینی ب

. )1392صاد و همکـاران،  (باقر اشاره کردندکارآفرینی 
هـاي  در پـژوهش با وجود سودمند بودن ایـن الگوهـا   

کارآفرینی به ویژه قصد کارآفرینانه، نظریـه آجـزن بـه    
هاي مختلفی که در آن بـه  و عاملدلیل وجود متغیرها 

کار گرفتـه شـده، باعـث ارتبـاط و تعامـل بیشـتر بـا        
و هاي فردي و محیطـی در جامعـه شـده اسـت     عامل
از آن به عنوان یک ابزار ارزشـمند و قـوي در   ها سال

بـر پایـه   استفاده شده اسـت.  بررسی قصد کارآفرینانه 
سه متغیر نگرش درباره رفتار، هنجارهاي آجزن نظریه 

تـرین  ذهنی وکنترل رفتاري درك شده به عنوان اصلی
هــاي بینــی کننـده قصـد در فعالیـت   هـاي پـیش  متغیـر 

ــه  ــه نشــاناســت و کارآفرینان دهنــده قصــد کارآفرینان
کوششی است که فرد براي انجام رفتار کـارآفرینی در  

با  ).1396(رضایی و همکاران، نده انجام خواهد داد آی
مدل از ترکیبی  ی کهمدل) با ارائه 2004این حال لینان (

بـود،   )1982) و مدل شاپیرو و سـوکل ( 1991آجزن (



و همکاران پوروایی عارفه   

29 

در این مدل،  .را نیز به آن افزودکارآفرینی دانش جزء 
 کـاري دانش کارآفرینی به معناي دانش نظري و تجربه

هاي فکري اي از الگوشامل ایجاد و توسعه مجموعه و
در  سـازد در طول زمان است که کارآفرین را قادر مـی 

به طور موثرتري به درك، پـاالیش،   ،مقایسه با دیگران
هـا  تجزیه و تحلیل، تصمیم و عمل بر مبنـاي فرصـت  

در این مـدل، دانـش بیشـتر سـبب نگـرش       .اقدام کند
 ،شـود فعالیت کارآفرینی مـی  تر فرد نسبت بهبینانهواقع

همچنین آگاهی بیشتري را درباره انتخاب حرفه آینـده  
براي شخص فراهم کرده و قصد کارآفرین شدن فـرد  

اي از این دانـش و  نماید که قسمت عمدهرا واقعی می
ــوان از طریــق آمــوزش ایجــاد کــرد آگــاهی را مــی  ت

ــاران،  ــاد و همک ــوزش ).1392(باقرص ــن آم ــا را ای ه
  تقسیم کرد. چهار دسته به  توانمی
هـا  آموزش آگاهی کارآفرینانه: هدف ایـن آمـوزش  . 1

افزایش آگاهی کارآفرینانه در افـراد اسـت. ایـن نـوع     
کـه قصـد را مشـخص     ءآموزش بر یک یا چنـد جـز  

  که عبارتند از:  گذار استکنند تاثیرمی
به میزان ارزشیابی مثبت یـا منفـی    هاي فردي:نگرش

هـا  افراد در مورد کارآفرین بودن اشـاره دارد. نگـرش  
هاي ارادي، شناختی و احساسی افراد نسـبت بـه   پاسخ

  اشیاء، سایر افراد، خودشان یا مسائل اجتماعی هستند.
تکـالیف اجتمـاعی    شـده:  هاي اجتماعی دركهنجار
ــین را ارزش درك ــار مع ــراي انجــام رفت ــاي شــده ب ه

گوینـد. ایـن متغیـر تحـت تـاثیر عوامـل       اجتماعی می
هــا و هــاي فرهنگــی، گــروهاجتمــاعی ماننــد نگــرش

هاي اجتمـاعی (خـانواده، دوسـتان، همکـاران و     شبکه
  دیگران) است.

دهنده سطح یـا میـزان درك   نشانپذیري: درك امکان
اندازي کسب و کار اسـت. ایـن   قابلیت فردي براي راه

نترل رفتاري آجزن در ارتبـاط اسـت،   ادراك با متغیر ک
چون متغیر درك کنترل رفتاري آجزن بر هـر دو بعـد   
ارزیابی فرد از توان اداره موفقیت آمیز و تـوان شـروع   

به کسب و کارش تمرکز دارد. این متغیر ابزاري بـراي  
سنجش نبود اطمینان است و نبود اطمینـان ادراکـی از   

. بـا وجـود   پذیر بودن یک وضعیت اسـت میزان کنترل
این که نقش تجربه پیشین و احساس اعتماد به نفـس  

آمیـز کارهـاي   یک فرد نسبت بـه تـوان اداره موفقیـت   
اند اما تمایـل بـه مـوثر    مرتبط با این باور شناخته شده

باروري است که به طور مکرر متغیر مقدم بودن و خود
هـا شـناخته شـده    پذیري ایدهو مهم براي درك امکان

  ). 1392اد و همکاران، صاست (باقر
آموزش کـارآفرینی   :کسب و کار اندازيآموزش راه. 2

سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت و کیفیـت  
گذارد. با اجـراي ایـن   کارآفرینی در یک جامعه اثر می

توان بـا اهـداف گونـاگونی ماننـد     سیاست همواره می
بـرداري از آنهـا،   ها و چگـونگی بهـره  شناخت فرصت

آشنایی با فناوري و دانش  فنی جدید و چگونگی بـه  
جامعه عمـل پوشـید.    ،گیري آنها در علوم مختلفکار

بینـی و طراحـی   هاي محققـین منـتج بـه پـیش    بررسی
ها هاي آموزش کارآفرینی شده است که هدف آندوره

شـناس و  تربیت افرادي با اعتماد به نفس باال، فرصـت 
انـدازي  یشـتري بـه راه  به طور کلی افرادي که تمایل ب

کسب و کارهاي، مستقل دارنـد، مـی باشـد. بنـابراین     
گیري یـک  اندازي کسب و کار سبب شکلآموزش راه

گیـري و اجـراي   ایده واحد در فراگیر و فرایند تصمیم
باشـد (موحـدي و   هاي کسب و کار کامـل مـی  نامهبر

  ).1393همکاران، 
کارآفرینی بایـد  : آموزش . آموزش پویاي کارآفرینانه3

 کـه  است فعال آموزش نوعی پویا، پویا باشد. آموزش
 فراگیــر و بــین لحظــه بــه لحظــه جانبــه و دو تعامــل

 در واقع در آموزش پویا هر. سازدمی آموزشگر برقرار
 آموزشگر مطـرح  یا فراگیران توسط جدیدي که متغیر

 تعـاملی  روابط و پویایی العملعکس موجب شود،می
  . )1389گردد (خطایی و همکاران، می آنها بین
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تحقق کارآفرینی مستلزم آموزش مستمر کارآفرینان:  .4
آموزش مستمر آن از مراحل کودکی تا بزرگسـالی در  

هاي درازمـدت و کوتـاه مـدت اسـت. در     قالب برنامه
درازمدت باید به تغییر در فلسفه آمـوزش و پـرورش،   

خالق طراحی منظم تدریس، تئوري نقد و رشد تفکر 
هــاي روان شــناختی و جامعــه در چــارچوب ویژگــی

ــاه مــدت، بالنــدگی و   شــناختی توجــه نمــود. در کوت
هـاي آموزشـی اسـتاندارد    خالقیت افراد با ارائه برنامه
هاي متولی کارآفرینی باشد باید مدنظر مدیران سازمان

  ).1390، مهرداد(
بینـی قصـد   مطالعات انجـام شـده در زمینـه پـیش    

از جملـه   ،نتایج مختلفی منجر شده استکارآفرینی به 
) طـی پژوهشـی   1390آراسـتی و همکـاران (  این کـه  

تحت عنوان نقش آموزش درس مبـانی کـارآفرینی در   
هاي غیرمدیریت بـه ایـن نتیجـه    قصد کارآفرینی رشته

ــانی کــارآفرینی بــر قصــد  رســیدند آمــوزش درس مب
ي آن شامل کنندهکارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین

 کنترل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهاي ذهنی و درك
) 1392گذار است. محسـنی و همکـاران (  رفتاري تاثیر

طی پژوهشی تحت عنوان نقش آموزش کارآفرینی در 
ــومی   ــدي عم ــاور خودکارآم ــه و ب نگــرش کارآفرینان
دانشجویان به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی 

ي خودکارآمدي عمومی هابر نگرش کارآفرینانه و باور
ــت دارد  ــاثیر مثب ــجویان ت ــاران  .دانش ــی و همک کریم

 ) طی پژوهشـی تحـت عنـوان تـاثیر آمـوزش     1395(
ــه  ــر قصــد کارآفرینان ــارآفرینی و ســودمندي آن ب ي ک

هاي غرب کشور به این دانشجویان کشاورزي دانشگاه
ــر عامــل  هــاي نتیجــه رســیدند آمــوزش کــارآفرینی ب

شده، هنجارهاي درك فتارير انگیزشی (نگرش، کنترل
مثبـت و  تاثیر ي دانشجویان ذهنی) و قصد کارآفرینانه

. نتایج پژوهش قناعتی و همکاران داشته استدار معنی
) تحت عنوان تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصـد  1396(

کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سـبزوار  

 آمــوزش کــارآفرینی در افــزایش بــاور    داد نشــان  
دانشـجویان بــه کارآمــدي خـود در تبــدیل شــدن بــه   

ــت.   ــته اس ــت داش ــاثیر مثب ــارآفرین ت ــبی و ک طهماس
ــاران ( ــی 1396همک ــت) در تحقیق ــوان  تح ــاثیر عن ت

کارآفرینانه دانشجویان  هاي کارآفرینی بر رفتارآموزش
حضوري و مجازي دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

حضـوري و  به این نتیجـه رسـیدند بـین دانشـجویان     
مجازي در خصوص نگرش، کنترل رفتار ادراك شده، 
قصد کارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه تفاوت معنـاداري  

  . وجود دارد
ــاران  ــري و همک در ) Amiri et al., 2016( امی

تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش دانشـجویان   بررسی
 تربیتـی  الگـوي نتیجـه گرفتنـد    نسبت به کسب و کار

 آموزشـی،  محتواي و خانواده، بیشترین دانشجویان در
بر نگرش دانشجویان نسبت به کسـب   را تاثیر کمترین
نتایج پژوهش مارسـچ و همکـاران   داشته است. و کار 

)Maresch et al., 2016(  تاثیر آمـوزش  "تحت عنوان
کارآفرینی بـر قصـد کـارآفرینی دانشـجویان علـوم و      

نشـان داد رابطـه منفـی و معنـی داري بـین       "مهندسی
هنجارهاي ذهنی و قصد کارآفرینی دانشجویان وجـود  

ــاران وبدارد.  ــا و همک در  )Buana et al., 2017(ان
تاثیر آموزش کارآفرینی بـر قصـد   "پژوهشی با عنوان 

نشـان   "نی دانشجویان با استفاده از مدل لینـان کارآفری
کارآفرینی بر قصد کـارآفرینی، نگـرش    دادند آموزش
پذیري درك شـده  هاي اجتماعی و امکانفردي، هنجار

پـژوهش ژائـو و   داري داشته است. تاثیر مثبت و معنی
 نقـش "تحـت عنـوان    )Zhao et al., 2005همکاران (

 کـارآفرینی  قصـد  توسـعه  در خودکارآمـدي  ايواسطه
 درك ، نشان داد خودکارآمـدي، یـادگیري  "دانشجویان

 کارآفرینی تجربه کارآفرینی، با مرتبط هايدوره از شده
بر قصد کارآفرینی تـأثیر داشـته    ،پذیريریسک و قبلی
 ,Hmieleski and Corbett(کوربت  هملسکی و .است

 بـه  پیشرفت به میل "در پژوهشی تحت عنوان  )2006
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به ایـن نتیجـه    "کارآفرینی قصدکننده  بینیپیش عنوان
 بـا  تـوجهی  قابـل  طور به کارآفرینانه قصدرسیدند که 

 هـاي مدل شناختی، سبک انگیزه، هاي شخصیت،مولفه
تـرین  قـوي و  دارد ارتباط میل به پیشرفت و اجتماعی

اسـت.   قصد کارآفرینی و میل بـه پیشـرفت  رابطه بین 
ــارانلوی ــون و همک در  )Wilson et al., 2007( س

ــی تحــت عنــوان    ــه بــین جنســیت،   "پژوهش رابط
نشـان   "خودکارآمدي کارآفرینانـه و قصـد کـارآفرینی   

ــدي     ــر خودکارآم ــابهی ب ــاثیر مش ــیت ت ــد جنس دادن
کارآفرینانه داشته است. همچنین آمـوزش کـارآفرینی   
تاثیر بیشـتري بـر خودکارآمـدي کارآفرینانـه زنـان در      

یج تحقیـق کریمـی و   نتامقایسه با مردان داشته است. 
 تـأثیر  "تحت عنوان )Karimi et al., 2016( همکاران
 کــارآفرینی اهــداف مطالعــه کــارآفرینی، آمــوزش

نشـان داد   "هـا فرصـت  شناسایی و ایرانی دانشجویان
کارآفرینی به طور قابـل  غیررسمی هاي آموزشی برنامه

ه را افـزایش داد جویان توجهی قصد کـارآفرینی دانشـ  
را ایـن افـزایش   هاي آموزشی رسـمی  است اما برنامه

   اند.ایجاد نکرده
تـوان  مبانی نظري و بررسی پیشینه مـی با توجه به 

، که در واقـع  )1مدل نظري تحقیق را ارائه داد (شکل 
) اسـت کـه همـان گونـه کـه      2004همان مدل لینان (

پیشتر گفته شد مدلی است که ترکیبی از مـدل آجـزن   
) است با ایـن  1982() و مدل شاپیرو و سوکل 1991(

تفاوت که جزء دانش کارآفرینی نیز به آن افزوده شده 
گیـري  تصـمیم نتیجـه گرفـت   توان . همچنین میاست

اندازي یک کسب و کار جدید، و به تعبیـري  براي راه
تـرین مراحـل توسـعه    قصد کارآفرینی، یکـی از مهـم  

ــایج  رفتارهـــا و اقـــدامات کـــارآفرینی اســـت و نتـ
هـم بیـانگر آن اسـت کـه قصـد      هاي مختلف پژوهش

رفتار کارآفرینی در  کنندهبینیترین پیشکارآفرینی مهم
و در عین حال عوامـل مختلفـی بـر آن     باشدآینده می

ها توجه در تحقیقات گذشته کمتر به آن تاثیر دارند که

از آنجا که یکـی از اهـداف مهـم اجـراي      شده است.
هـا  دانشـگاه هاي رسمی آمـوزش کـارآفرینی در   برنامه
گیـري قصـد کـارآفرینی در دانشـجویان اسـت،      شکل

ها در واقـع سـنجش   این آموزش تاثیر بنابراین بررسی
اثربخشی آموزش خواهد بـود کـه بـه چـه میـزان در      

اندازي یک کسب و کار گیري دانشجو براي راهتصمیم
جدید نقش داشته اسـت. در نتیجـه هـدف کلـی ایـن      

رسمی کارآفرینی بـر   هايتحقیق بررسی تاثیر آموزش
قصــد کــارآفرینی دانشــجویان در دانشــگاه علــوم     

هدف اختصاصی  بود. کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
هاي رسمی کـارآفرینی بـر   شامل تاثیر آموزش تحقیق

هاي اجتماعی و ، نگرش فردي، هنجارقصد کارآفرینی
دانشــجویان دریافــت کننــده    پــذیريدرك امکــان

  کارآفرینی بود.هاي رسمی آموزش
تحقیق کمی حاضـر را از منظـر    :شناسی تحقیقروش
پیمایشـی   -تـوان توصـیفی  آوري اطالعـات، مـی  جمع

 -برشمرد. طرح تحقیق به کار رفته در این مطالعه علّی
کلیه دانشـجویان   شامل يآمار جامعهاي است. مقایسه
 168کننده آموزش رسمی کارآفرینی، به تعداد دریافت
کننده آموزش رسمی کـارآفرینی، بـه   غیردریافتنفر و 
هـاي  مکانیک و ماشـین هاي نفر و در رشته 141تعداد 

علـوم خـاك،   صنایع غـذایی، علـوم و مهندسـی آب،    
در دانشگاه  و معطر ییدارو اهانیگ داتیو تولباغبانی 

طبیعـی گرگـان بودنـد. شـیوه     علوم کشاورزي و منابع
بود، به این معنا اي با انتساب فی طبقهگیري تصادنمونه

که هر رشته به عنوان یک طبقه در نظر گرفتـه شـد و   
متناسب با تعداد دانشجوي هر رشته، به انتخاب نمونه 

کننـده آمـوزش رسـمی    آن اقدام شد. در گروه دریافت
نفــر و در گــروه  76ي بــه حجــم اکــارآفرینی، نمونــه

اي ینی، نمونـه کننده آموزش رسمی کـارآفر غیردریافت
نفر با استفاده از فرمول کوکران، انتخـاب   70به حجم 

  ).1( جدول  شدند
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  مطلوبیت درك شده                   
  م

  
  
  
  
  

  
  )Linan, 2004منبع ( چارچوب مفهومی تحقیق -1شکل 

  

الزم به ذکر است منظور از آموزش رسمی کـارآفرینی  
در  اسـت کـه   درس کـارآفرینی در این تحقیق همـان  

دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان بـه      
هاي ي مکانیک و ماشینهاصورت اختیاري براي رشته

علـوم خـاك،   صنایع غـذایی، علـوم و مهندسـی آب،    
ــه  و معطــر یــیدارو اهــانیگ داتیــو تولباغبــانی  ارائ

مباحثی چون سیري در درس بخش نظري در شود. می
هـاي  کارآفرینی، ویژگیهاي تاریخچه کارآفرینی، مدل

روان شناختی و جامعه شناختی کارآفرینان، کارآفرینی 
هاي کارآفرینانه و کسـب و  مستقل و سازمانی، مهارت

بخـش عملـی مطالعـه    در و شـود  تدریس میکار و .. 
موردي یک فعالیت کارآفرینانه کشـاورزي، دعـوت از   
کارآفرینان بخش کشاورزي و تعامل و گفتگوي آنان با 

انجام دانشجویان و بازدید از محیط فعالیت کارآفرینان 
  شود. می

  
  دریافت کننده و غیردریافت کننده آموزش رسمی گروه دو  در نمونهتعداد کل و حجم و  ي تحصیلیهارشته -1جدول 

  دریافت کننده آموزش غیر  دریافت کننده آموزش  گروه
  دختر  پسر  نمونه  دختر  پسر  کل  دختر  پسر  نمونه  دختر  پسر  کل  رشته
هاي صـنایع  مکانیک و ماشین

  13  21  34  26  43  69  9  32  41  18  73  91  غذایی

  7  11  18  14  22  36  8  7  15  17  16  33  علوم و مهندسی آب
  6  8  14  13  16  29  12  5  17  25  12  37  علوم خاك

و  یــیدارو اهــانیو گ یباغبــان
  معطر

7  2  5  3  1  2  9  2  7  4  1  3  

  29  41  70  60  83  143  31  45  76  65  103  168  جمع

  
و لینان  استاندارد پرسشنامه ها،داده گردآوري ابزار

دربردارنـده تمـامی اجـزا و    که  بود) 2011(همکاران 
عناصر مدل آجزن و شاپیرو و سـوکل اسـت بـا ایـن     
تفاوت که جزء دانش کارآفرینی نیز به آن افزوده شده 

و براي بررسی تأثیر آموزش بر قصد کـارآفرینی   است
 ایـن بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد        شود.استفاده می
 هاي فردي و اقتصاديویژگیبخش  6 شاملپرسشنامه 

ــارآفرینی (  16( ــد ک ــوال)، قص ــش   6س ــوال)، دان س

 دانش کارآفرینی

 قصد کارآفرینی
 نگرش فردي

 هنجارهاي اجتماعی

شده امکان پذیري درك 
 (خودکارآمدي)



و همکاران پوروایی عارفه   

33 

ــردي ( 6کــارآفرینی ( ســوال)،  11ســوال)، نگــرش ف
 ســوال) و درك15( شــدهدرك اجتمــاعی هــايهنجار
قالب طیف که همگی در  سوال) بود 11پذیري (امکان

ــا2، مخــالفم= 1لیکــرت (کــامالً مخــالفم=   حــدي، ت
) طراحی شد. 5موافقم= و کامالً 4، موافقم= 3موافقم= 

هیأت علمـی گـروه    عضايپرسشنامه از سوي اروایی 
ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و 

آن پایایی یید قرار گرفت و أتمنابع طبیعی گرگان مورد 
هـر  . محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مشـخص شـد  با 

چند مقدار این ضریب در مورد نگـرش فـردي کمـی    
در مـورد سـایر   مقـادیر ایـن ضـریب    پایین بود ولـی  

از پایـایی   ابـزار سـنجش   بیانگر این است کـه متغیرها 
  ).2(جدول  است الزم برخوردار بوده

  
  کرونباخ يآلفا یبضرا -2جدول 

  کرونباخضریب آلفاي   متغیرها
  قصد کارآفرینی
  دانش کارآفرینی

892/0  
805/0  

  نگرش فردي
  هنجار اجتماعی

  امکان پذیريدرك 

623/0  
693/0  
850/0  

  
  نتایج 

دریافـت کننـده   بیشـتر دانشـجویان   داد نتایج نشان    
درصــد) و  2/59آمــوزش رســمی کــارآفرینی، پســر (

درصـد سـاکن    4/93 .سال بـود  22آنان میانگین سن 
 4تا  2بین درصد آنان  6/52 هتعداد افراد خانواد، شهر

 )،درصد 8/36آنان (نفر و درآمد ماهیانه خانواده بیشتر 
 کـاري میـانگین تجربـه   ریال بود. میلیون بیستکمتراز 

تجربـه  داراي  آنـان درصـد   5/35 و بودسال  5/1 آنان
درصد همچنـان   5/14که از این میان بودند شغل آزاد 

رهـا  را خـود  شـغل   به شغل خـود ادامـه داده و بقیـه   
   د.انهردک

ي دانشـجویان در مـورد درس نشـان داد    هادیدگاه
درصد)، درس کـار آفرینـی را بسـیار     6/56اکثر آنان (

درصـد تـاثیر درس در    6/52اند. جذاب ارزیابی کرده
خـود را زیـاد   هاي کارآفرینانـه در  گیري ویژگیشکل

ها درصد معتقدند درس در ایجاد مهارت 7/52دانسته، 
آنـان موفـق عمـل کـرده     هاي کارآفرینانه در و توانایی

 4/47اســت. در عــین حــال کمتــر از نیمــی از آنــان (

درصد)، درس را در شناخت محیط کسـب و کـار بـه    
دانشجو موفق ارزیابی کرده و همچنین کمتر از نیمـی  

د)، به تاثیر مثبـت درس در ایجـاد   درص 8/44از آنان (
قصد کارآفرین شدن خود در سـه سـال آینـده اشـاره     

   اند.  کرده
دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی  بیشتر

)، و میـانگین سـن آنـان    درصد 6/58پسر ( کارآفرینی،
تعـداد افـراد    درصد سـاکن شـهر،   6/78سال بود.  22

و درآمـد   نفـر  4تـا   2درصد آنـان بـین    3/54خانواد 
درصـد)، کمتـراز    3/44ماهیانه خـانواده بیشـتر آنـان (   

 5/1کاري آنـان  بیست میلیون ریال بود. میانگین تجربه
درصد آنان داراي تجربـه شـغل آزاد    3/24سال بود و 

درصد همچنـان بـه شـغل     3/14بودند که از این میان 
  اند.خود ادامه داده و بقیه شغل خود را رها کرده

هـاي  هاي توصـیفی گویـه  به شاخصهنتایج مربوط 
ــارآفرینی ــد ک ــدول  قص ــان  3در ج ــورد  دادنش در م

قصـد  "هـاي  گویـه  دانشجویان دریافت کننده آموزش
ــده د راه ــدازي یــک واحــد کــاري را در آین ــا  "ارمان ب
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کـاري در   مصمم به ایجاد یک واحد"،  72/3میانگین 
انـدازي  بـراي راه "و  65/3بـا میـانگین    "آینده هسـتم 

واحد کاري مورد نظرم، هر تالشـی را انجـام خـواهم    
 در اولویت اول تـا سـوم قـرار   ،  64/3با میانگین  "داد

به طور بسیار جدي در فکر "هاي همچنین گویه. دارند
بـا میـانگین    "کار جدید هستم اندازي یک کسب وراه
حاضرم براي کارآفرین شدن با همه مشکالت "، 52/3

هـدف شـغلی مـن    "و  46/3یـانگین  بـا م  "مبارزه کنم
از کمتـرین  ، 10/3بـا میـانگین    "است کارآفرین شدن

در مــورد دانشــجویان  بودنــد. رخــوردار باهمیــت 
مصمم به ایجـاد  " هايگویه غیردریافت کننده آموزش

 ، 80/3بـا میـانگین    "کاري در آینده هستم یک واحد
اندازي واحد کاري مورد نظرم، هر تالشی را براي راه"

ــواهم   ــام خ ــانگین   "دادانج ــا می قصــد  "و  78/3ب
ــدازي یــک واحــدراه ــده دارم ان ــا  "کــاري را در آین ب

. دارنـد  در اولویـت اول تـا سـوم قـرار     74/3میانگین 
بـه طـور بسـیار جـدي در فکـر      "هـاي  همچنین گویه

گین بـا میـان   "کار جدید هستم اندازي یک کسب وراه
حاضرم براي کارآفرین شدن با همه مشکالت "، 68/3

هـدف شـغلی مـن    "و 35/3بـا میـانگین    "مبارزه کنم
از کمتـرین  ، 97/2بـا میـانگین    "کارآفرین شدن است

  رخوردار بودند.  اهمیت ب
 

  

 هاي قصد کارآفرینیهاي توصیفی مربوط به گویهشاخصه -3جدول 
 گویه  غیردریافت کننده آموزش  دریافت کننده آموزش

 رتبه
انحراف 

 معیار
 رتبه *میانگین 

انحراف 
 معیار

 قصد کارآفرینی *میانگین

 حاضرم براي کارآفرین شدن با همه مشکالت مبارزه کنم 46/3 94/0 5 35/3 14/1 5

 هدف شغلی من کارآفرین شدن است 10/3 04/1 6 97/2 07/1 6

 اندازي واحد کاري مورد نظرم، هر تالشی را انجام خواهم دادبراي راه 64/3 91/0 3 78/3 91/0 2

 کاري در آینده هستممصمم به ایجاد یک واحد 65/3 90/0 2 80/3 00/1 1

 کار جدید هستم اندازي یک کسب وبه طور بسیار جدي در فکر راه 52/3 98/0 4 68/3 09/1 4

 کاري را در آینده دارماندازي یک واحدراهقصد  72/3 94/0 1 74/3 05/1 3

  باشد.می 5تا  1دامنه میانگین بین * 
  

هـاي  هاي توصـیفی گویـه  نتایج مربوط به شاخصه
در مـورد  دهـد  نشان می 4دانش کارآفرینی در جدول 

میـزان  " هـاي گویه ،دانشجویان دریافت کننده آموزش
 "هاي خانواده به عنوان یک کارآفرینآگاهی از فعالیت

شــدن میــزان اطــالع از شــناخته"،  46/3بــا میــانگین 
بـا میـانگین    "خانواده به عنوان یک کـارآفرین خـوب  

هاي دوست به عنوان میزان آگاهی از فعالیت"و  32/3
در اولویـت اول تـا   ، 28/3با میـانگین   "یک کارآفرین

ـ م"هاي همچنین گویه .ددارن سوم قرار  اطـالع از  زانی
 "خـوب  نیکارآفر کیشناخته شدن دوست به عنوان 

ــانگین  ــاز فعال یآگــاه زانیــم"،  17/3بــا می  يهــاتی

ـ بـه عنـوان    گرانید و  3بـا میـانگین    "نیکـارآفر  کی
ـ بـه عنـوان    گرانیشدن داطالع از شناخته زانیم"  کی

ــارآفر ــوب نیک ــانگین   "خ ــا می ــرین در ، 66/2ب آخ
دانشجویان غیردریافت در گروه . دنقرار دار هااولویت

هاي میزان آگاهی از فعالیت" هايگویه کننده آموزش،
، 50/3بـا میـانگین    "خانواده به عنوان یـک کـارآفرین  

ـ بـه عنـوان    گرانید يهاتیاز فعال یآگاه زانیم"  کی
ــارآفر ــانگین   "نیک ــا می ــالع از  "و  38/3ب ــزان اط می
با  "شدن خانواده به عنوان یک کارآفرین خوبشناخته

. دارنـد  در اولویت اول تـا سـوم قـرار   ، 35/3میانگین 
هـاي  میـزان آگـاهی از فعالیـت   "هـاي  همچنین گویـه 
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، 07/3بـا میـانگین    "دوست به عنوان یـک کـارآفرین  
ـ بـه عنـوان    گرانیشدن داطالع از شناخته زانیم"  کی

اطـالع از   زانیم"و  94/2با میانگین  "خوب نیکارآفر

با  "خوب نیکارآفر کیشدن دوست به عنوان شناخته
  دارند. ها قرار در آخرین اولویت ،57/2میانگین 

  
  هاي دانش کارآفرینیهاي توصیفی مربوط به گویهشاخصه -4 جدول

 گویه  غیردریافت کننده آموزش  دریافت کننده آموزش

 دانش کارآفرینی *میانگین انحراف معیار رتبه *میانگین  انحراف معیار رتبه

 هاي خانواده به عنوان یک کارآفرینمیزان آگاهی از فعالیت 46/3 23/1 1 50/3 09/1 1

 شدن خانواده به عنوان یک کارآفرین خوبمیزان اطالع از شناخته 32/3 02/1 2 35/3 08/1 3

 هاي دوست به عنوان یک کارآفرینمیزان آگاهی از فعالیت 28/3 30/1 3 07/3 28/1 4

 خوب نیکارآفر کیشدن دوست به عنوان اطالع از شناخته زانیم 17/3 12/1 4 57/2 15/1 6

 خوب نیکارآفر کیبه عنوان  گرانیشدن داطالع از شناخته زانیم 66/2 03/1 6 94/2 05/1 5

   نیکارآفر کیبه عنوان  گرانید يهاتیاز فعال یآگاه زانیم 00/3 10/1 5 38/3 24/1 2

  می باشد. 5تا  1دامنه میانگین بین * 
  

هـاي  هاي توصـیفی گویـه  نتایج مربوط به شاخصه
در مـورد  دهـد  نشـان مـی   5نگرش فردي در جـدول  

اگـر  " هـاي گویـه  دانشجویان دریافت کننده آمـوزش، 
منـد بـه   داشـتم عالقـه   یو انسـان  یمنابع مالفرصت و 

، 03/4بـا میـانگین    "بـودم  يواحـد کـار   کی سیتاس
ـ ز يبـودن خشـنود   نیکارآفر"  مـن در  يرا بـرا  يادی

تمایل به اشتغال به شروع "و  85/3با میانگین  "بردارد
با میانگین  "اندازي شرکت یا کسب و کار جدیدو راه

همچنـین   .دارنـد  در اولویت اول تا سـوم قـرار  ، 76/3
تمایل به اشتغال به عنـوان کـار بـه عنـوان     "هاي گویه

بـودن منـافع    نیکـارآفر "، 50/3بـا میـانگین    "کارمند
با میـانگین   "من دارد يبرا نسبت به مضراتش يشتریب

گرایش نسبت به شغل آزاد با توجه به کلیـه  "و  30/3
ــب  ــا و معای ــانگین   "مزای ــا می ــرین  09/3ب ، در آخ

دانشجویان غیردریافت در گروه  قرار دارند.ها اولویت
و  یاگر فرصت و منابع مـال " هايگویهکننده آموزش، 

 يواحـد کـار   کی سیداشتم عالقه مند به تاس یانسان
تمایل به اشتغال به شروع و "،  32/4با میانگین  "بودم

بـا میـانگین    "اندازي شرکت یا کسب و کار جدیدراه

نودي زیادي را براي من کارآفرین بودن خش"و  97/3
در اولویت اول تا سوم ،  82/3با میانگین  "در بر دارد

بودن منـافع   نیکارآفر"هاي همچنین گویه. دارند قرار
با میـانگین   "من دارد ينسبت به مضراتش برا يشتریب

گرایش نسبت به شغل آزاد با توجـه بـه کلیـه    "، 55/3
به اشـتغال  تمایل "و  21/3با میانگین  "مزایا و معایب

، در 05/3بـا میـانگین    "عنوان کار به عنوان کارمنـد به
  ها قرار دارند.آخرین اولویت

هـاي  هاي توصـیفی گویـه  نتایج مربوط به شاخصه
نشـان   6هنجارهاي اجتمـاعی درك شـده در جـدول    

 دهد در مورد دانشجویان دریافـت کننـده آمـوزش،   می
دانشـجو   میموافقت خانواده با تصـم  زانیم" هايگویه

میـزان  "،  21/4بـا میـانگین    "شرکت کی جادیا يبرا
موافقت اساتید با تصمیم دانشـجو بـراي ایجـاد یـک     

 نانـه یکارآفر يهـا تیفعال"و  93/3با میانگین  "شرکت
 کـه ی در نظر گرفتـه شـده، در حـال    زیآممخاطره اریبس

، در اولویـت اول تـا   64/3با میانگین  "ارزشمند است
ـ م"هـاي  دارند. همچنین گویه سوم قرار موافقـت   زانی

بـا   "شرکت کی جادیا يشما برا میبا تصم انیدانشجو
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در اقتصـاد بـه قـدر     نینقش کـارآفر "،  11/3میانگین 
ــاف ــانگین  "مشــخص نشــده اســت یک ــا می و  40/2ب

 نیکـه کـارآفر   رنـد یپذیم یاز مردم به سخت ياریبس"

قـرار   هـا ، در آخرین اولویـت 36/2با میانگین  "باشند
  دارند.

  
  هاي نگرش فرديهاي توصیفی مربوط به گویهشاخصه -5جدول 

 گویه  غیردریافت کننده آموزش  دریافت کننده آموزش

 رتبه
انحراف 

 معیار
 رتبه *میانگین

انحراف 
 معیار

 نگرش فردي *میانگین

 کار به عنوان کارمنداشتغال به  50/3 51/1   9 05/3 51/1 11

 اندازي شرکت یا کسب و کار جدیداشتغال به شروع و راه 77/3 14/1 3 97/3 07/1 2

 کاري و تحصیلی بیشتراشتغال با ادامه تحصیل جهت کسب و آمادگی 63/3 19/1 6 71/3 29/1 7

 کلیه مزایا و معایب استخدام در سازمان یا شرکت دولتی یا خصوصی با توجه به 76/3 29/1 4 72/3 26/1 6

 گرایش به شغل آزاد با توجه به کلیه مزایا و معایب 09/3 22/1 11 21/3 24/1 10

4  
9  
5  
1  
3  
8 

11/1  
92/0  
06/1  
92/0  
03/1  
09/1 

74/3  
55/3  
73/3  
32/4  
82/3  
58/3 

7  
10  
5  
1  
2  
8 

28/1  
92/0  
88/0  
99/0  
91/0  
93/0 

57/3  
30/3  
75/3  
03/4  
85/3  
52/3 

   کارآفرینی با توجه به کلیه مزایا و معایبگرایش به 
  من دارد. ينسبت به مضراتش برا يشتریبودن منافع ب نیکارآفر
  من جذاب است. يشغل برا کیبه عنوان  نیکارآفر

  بودم يواحد کار کی سیداشتم عالقه مند به تاس یو انسان یاگر فرصت و منابع مال
  من در بر دارد يرا برا يادیز يبودن خشنود نیکارآفر

 باشم. نیکارآفر کیدهم  یم حیمن ترج يکار يهانهیگز انیاز م
  می باشد. 5تا  1دامنه میانگین بین * 
  

 در مورد دانشجویان غیردریافـت کننـده آمـوزش،   
 دانشـجو میزان موافقت خانواده با تصـمیم  " هايگویه

میـزان  "، 04/4بـا میـانگین    "براي ایجاد یک شـرکت 
بـراي ایجـاد یـک     دانشـجو موافقت اساتید با تصمیم 

 يهاتیارزش فعال زانیم"و  97/3با میانگین  "شرکت
 نیها و مشاغل در بـ تیفعال رینسبت به سا نانهیکارآفر

 در اولویت اول تا سوم قرار، 84/3با میانگین  "دیاسات
بـا   نانـه یکارآفر يهاتیفعال"هاي همچنین گویه. دارند

،  84/2با میانگین  "ندارد يفرهنگ کشور من سازگار
 نیکـه کـارآفر   رنـد یپذیم یاز مردم به سخت ياریبس"

در اقتصـاد   نینقش کارآفر"و  40/2با میانگین  "باشند
، 11/2بـا میـانگین    "مشخص نشده است یبه قدر کاف

  ها قرار دارند.در آخرین اولویت
هـاي  هاي توصـیفی گویـه  نتایج مربوط به شاخصه

دهد در مورد نشان می 7پذیري در جدول درك امکان
ــوزش،   ــده آم ــت کنن ــجویان دریاف ــه دانش ــايگوی  ه

بـا   "تـوان حـل مسـاله    يهایستگیاز شا يبرخوردار"
شرکت اقدام  کی ياندازراه ياگر برا"،  69/3میانگین 

بـا میـانگین    "موفـق خـواهم شـد    ادیکنم به احتمال ز
هـاي  ي مهـارت هـا یستگیاز شا يبرخوردار"و  64/3

، در اولویت اول 59/3با میانگین  "رهبري و ارتباطات
ـ "هـاي  دارند. همچنین گویه تا سوم قرار دانـم کـه   یم
بـا   "را توسـعه دهـم   نانـه یکارآفر يهـا تیچگونه فعال

شرکت  کی ياندازراه یعمل اتیجزئ"،  13/3میانگین 
 يانـداز مـن راه  يبـرا "و  90/2با میانگین  "دانمیرا م

بـا   "خواهـد بـود   یشرکت و حفظ آن، کار آسـان  کی
  ها قرار دارند.، در آخرین اولویت86/2میانگین 

 در مورد دانشجویان غیردریافـت کننـده آمـوزش،   
ــه ــم" هــايگوی ــایســتگیاز شا يبرخــوردار زانی ي ه
، 59/3بـا میـانگین    "هاي رهبـري و ارتباطـات  مهارت

شرکت اقدام کنم به احتمـال   کی ياندازراه ياگر برا"
و  61/3بــا میــانگین   "شــدموفــق خــواهم   ادیــز
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توســعه و گســترش  يهـا یســتگیاز شا يبرخـوردار "
بـا   "اردر کسـب و کـ   دیـ خدمات و محصـوالت جد 

دارنـد   ، در اولویـت اول تـا سـوم قـرار    58/3میانگین 
شرکت و  کی ياندازمن راه يبرا"هاي همچنین گویه

، 05/3بـا میـانگین    "خواهد بـود  یحفظ آن، کار آسان

را توسـعه   نانهیکارآفر يهاتیدانم که چگونه فعال یم"
 يانـداز راه یعملـ  اتیـ جزئ"و 75/2با میانگین  "دهم

، در آخـرین  70/2با میـانگین   "دانمیشرکت را م کی
  ها قرار دارند.اولویت

 
  

  هاي هنجارهاي اجتماعی درك شدهتوصیفی مربوط به گویههاي شاخصه -6جدول  
 گویه  غیردریافت کننده آموزش  دریافت کننده آموزش

 رتبه
انحراف 

 معیار
 رتبه *میانگین

انحراف 
 معیار

 هنجار اجتماعی *میانگین

 خانواده نیها و مشاغل در بتیفعال رینسبت به سا نانهیکارآفر يهاتیارزش فعال 44/3 03/1 7 23/3 21/1 9
 ها و مشاغل در بین بستگان نزدیکهاي کارآفرینانه نسبت به سایر فعالیتارزش فعالیت 18/3 04/1 10 01/3 10/1 12

 دوستان نیها و مشاغل در بتیفعال رینسبت به سا نانهیکارآفر يهاتیارزش فعال 31/3 04/1 9 30/3 13/1 8

 دیاسات نیها و مشاغل در بتیفعال رینسبت به سا نانهیکارآفر يهاتیارزش فعال 61/3 17/1 5 84/3 12/1 3

 ها و مشاغل در بین دانشجویانهاي کارآفرینانه نسبت به سایر فعالیتارزش فعالیت 35/3 18/1 8 22/3 25/1 10

1  
6  
5  
2  
7  
13  
15  
14  
4  
11 

04/1  
07/1  
02/1  
88/0  
03/1  
25/1  
94/0  
89/0  
89/0  
09/1 

04/4  
62/3  
72/3  
97/3  
48/3  
84/2  
11/2  
40/2  
74/3  
14/3 

1  
4  
6  
2  
13  
12  
14  
15  

  3  
 11 

89/0  
05/1  
12/1  
02/1  
11/1  
13/1  
98/0  
97/0  
93/0  
08/1 

21/4  
60/3  
48/3  
93/3  
11/3  
13/3  
40/2  
36/2  
64/3  
15/3 

  شرکت کی جادیا يشما برا میموافقت خانواده با تصم
  شرکت کی جادیا يشما برا میبا تصم کیموافقت بستگان نزد

  شرکت کی جادیا يشما برا میموافقت دوستان با تصم
  شرکت کی جادیا يشما برا میبا تصم دیموافقت اسات

  شرکت کی جادیا يشما برا میبا تصم انیموافقت دانشجو
  ندارد. يبا فرهنگ کشور من سازگار نانهیکارآفر يهاتیفعال

  مشخص نشده است. یدر اقتصاد به قدر کاف نینقش کارآفر
  باشند. نیکه کارآفر رندیپذیم یاز مردم به سخت ياریبس

  ارزشمند است. کهیدر نظر گرفته شده، در حال زیآممخاطره اریبس نانهیکارآفر يهاتیفعال
 کندیم یکشبهره گرانیاز د نیاست که کارآفر جیباور را نیا
  می باشد. 5تا  1دامنه میانگین بین * 

  

  پذیريهاي درك امکانگویه هاي توصیفی مربوط بهشاخصه -7جدول  

 گویه  غیردریافت کننده آموزش  دریافت کننده آموزش

 رتبه
انحراف 

 معیار
 رتبه *میانگین

انحراف 
 معیار

 پذیريدرك امکان *میانگین

 خواهد بود. یشرکت و حفظ آن، کار آسان کی ياندازمن راه يبرا 86/2 15/1 11 05/3 14/1 9   

 آماده ام. ع،یرشد سر تیکسب و کار با قابل کی ياندازراه يبرا 52/3 02/1 6 35/3 10/1 6

 دانم.یشرکت را م کی ياندازراه یعمل اتیجزئ 90/2 08/1 10   70/2 13/1 11

 را توسعه دهم. نانهیکارآفر يهاتیدانم که چگونه فعال یم 13/3 06/1 9 75/2 08/1 10
 موفق خواهم شد ادیشرکت اقدام کنم به احتمال ز کی ياندازراه ياگر برا 64/3 97/0 2 61/3 14/1 2

8  
5  
4  
1  
3  
7 

05/1  
92/0  
86/0  
99/0  
90/0  
07/1 

07/3  
52/3  
57/3  
78/3  
58/3  
27/3 

8  
5  
1  
3  
4  
7 

02/1  
97/0  
73/0  
98/0  
90/0  
10/1 

17/3  
53/3  
69/3  
59/3  
54/3  
34/3 

  کسب و کار  ياندازراه يهافرصت صیتشخ يهایستگیاز شا يبرخوردار
   تیقدرت ابتکار و خالق يهایستگیاز شا يبرخوردار
  توان حل مساله  يهایستگیاز شا يبرخوردار
  هاي رهبري و ارتباطاتي مهارتهایستگیاز شا يبرخوردار
  در کسب و کار  دیتوسعه خدمات و محصوالت جد يهایستگیاز شا يبرخوردار
  نانیمتشکل از کارآفر یو توسعه شبکه اجتماع جادیا يهایستگیاز شا يرخوردار

  می باشد. 5تا  1دامنه میانگین بین * 
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اسـمیرنف   -با توجه به انجام آزمون کولموگروف
هاي متغیرها، بـراي مقایسـه   و نرمال نبودن توزیع داده

-گذار بر آن در گروههاي تاثیرقصد کارآفرینی و متغیر

و غیردریافت کننده آموزش رسمی  هاي دریافت کننده
ویتنی استفاده شـد.  کارآفرینی از آزمون ناپارامتري من

ــین دو گــروه تفــاوت کــه  دنتــایج آزمــون نشــان دا ب

ــدارد.  معنــی داري از نظــر قصــد کــارآفرینی وجــود ن
همچنین از نظر متغیرهاي مـوثر بـر قصـد کـارآفرینی     
چون دانـش کـارآفرینی، نگـرش فـردي، هنجارهـاي      

پــذیري، بــین دو عی درك شــده و درك امکـان اجتمـا 
  .)8(جدول  داري وجود نداردگروه تفاوت معنی

  

  کننده آموزش رسمی کارآفرینیکننده و غیردریافتدریافتهاي گذار بر آن در گروههاي تاثیرمقایسه قصد کارآفرینی و متغیر - 8جدول 
  Z Sig مقدار آزمون   میانگین  نوع گروه        تعداد  متغیر گروه بندي     

  76  قصد کارآفرینی
70  

  دریافت کننده آموزش
  دریافت کننده آموزشغیر 

05/71  
16/76  

2474  734/0-  463/0  

  دانش کارآفرینی
  

76  
70  

  دریافت کننده آموزش
  دریافت کننده آموزشغیر 

44/13  
06/12  

500/60  439/0-  661/0  

  نگرش فردي
76  
70  

  دریافت کننده آموزش
  دریافت کننده آموزشغیر 

43/71  
75/75  

5/2502  619/0-  536/0  

  76  شده هنجارهاي اجتماعی درك
70  

  دریافت کننده آموزش
  دریافت کننده آموزش غیر 

61/74  
30/72  

2576  330/0-  742/0  

  درك امکان پذیري
76  
70  

  دریافت کننده آموزش
  کننده آموزش دریافتغیر 

04/74  
91/72  

2619  161/0-  872/0  

  
  گیرينتیجهبحث و 

آمـوزش رسـمی    این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم  کارآفرینی

نتایج نشان داد بین  طبیعی انجام شد.کشاورزي و منابع
کننـده  کننده و غیردریافتدانشجویان دریافتدو گروه 

داري از نظـر  آموزش رسمی کارآفرینی تفـاوت معنـی  
که به معنـاي ایـن    شته استقصد کارآفرینی وجود ندا

تـاثیر در  ، درس کارآفرینی به رغـم جـذابیت  است که 
هــاي هــا و توانـایی هـا، مهـارت  گیـري ویژگــی شـکل 

کارآفرینانه در دانشجویان، نتوانسته در شناخت محـیط  
واقعی کسب و کار به دانشجو و ایجاد قصد کارآفرین 

 مغایر این یافتهشدن در آنان در آینده موفق عمل کند. 
)، کریمـی و  1390آراسـتی و همکـاران (   هايبا یافته

) است 1396) و قناعتی و همکاران (1395همکاران (
خود به تـاثیر مثبـت آمـوزش رسـمی     که در مطالعات 

-کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان اشاره کـرده 

ـ و  اند  ,.Karimi et alکریمـی و همکـاران (   ا یافتـه ب

ــق خــود نتیجــه   )،2016 همخــوانی دارد کــه در تحقی
هاي آموزشی رسمی کارآفرینی بـه طـور   گرفتند برنامه

را قابل توجهی قصـد کـارآفرینی دانشـجویان ایرانـی     
با توجه به نتایج این بخش توجـه   افزایش نداده است.

آموزش به محـیط واقعـی کسـب و    گسترش محیط به 
کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افـراد بـا تجربـه در    

همچنین نتـایج بیـانگر عـدم    مورد توصیه است.  ،هاآن
دار بــین دو گــروه دانشــجویان وجــود تفــاوت معنــی

کننــده آمــوزش رســمی کننــده و غیردریافــتدریافــت
کارآفرینی از نظر متغیرهاي موثر بر قصـد کـارآفرینی   
یعنی دانـش کـارآفرینی، نگـرش فـردي، هنجارهـاي      

این بدان پذیري بود. اجتماعی درك شده و درك امکان
اي از معناست که درس در ایجـاد و توسـعه مجموعـه   

در را قـا  دانشـجو هاي فکري کـه در طـول زمـان    الگو
طور مـوثرتري بـه درك،   با دیگران، به سازد در مقایسه
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پاالیش، تجزیه و تحلیل، تصـمیم و عمـل بـر مبنـاي     
(دانش کارآفرینی)، نگرش مثبـت   ها اقدام کندفرصت

درك ، نسبت به فعالیـت کـارآفرینی (نگـرش فـردي)    
تکالیف اجتماعی براي بروز رفتار کارآفرینانه (هنجـار  

شروع ن تواایجاد خودباوري و اجتماعی درك شده) و 
-آن (درك امکـان اداره موفقیـت آمیـز   کسب و کار و 

ایـن نتیجـه مغـایر بـا     کمتر موفق بوده است. پذیري)، 
)، محســنی و 1390هــاي آراســتی و همکــاران (یافتــه

)، قناعتی 1395)، کریمی و همکاران (1392همکاران (
)، 1396)، طهماسـبی و همکـاران (  1396و همکاران (

ژائـو و  ) و Wilson et al., 2007ویلسون و همکاران (
کـه در مطالعـات    بـود  )Zhao et al., 2005همکاران (

خود به تاثیر مثبت دانش کـارآفرینی، نگـرش فـردي،    
 پـذیري هنجارهاي اجتماعی درك شده و درك امکـان 

با توجه به نتایج این  .انداشاره کرده بر قصد کارآفرینی
افراد و  ازبخش، افزایش آگاهی و شناخت دانشجویان 

، توجـه  هاي کارآفرینانه آنان در محیط زنـدگی فعالیت
ــرش    ــت نگ ــه تقوی ــتر ب ــارآفرینی در   بیش ــت ک مثب

دانشجویان به رغم تمامی مشکالت و موانـع موجـود   
ــزایش درك    ــان، اف ــدگی آن ــیط زن ــارآفرینی در مح ک

ــت  ــجویان از ارزش فعالی ــه در  دانش ــاي کارآفرینان ه
نسـبت بـه سـایر    اجتماع و ارزش قائل شدن براي آن 

ــاغل ــوان   مش ــاوري و ت ــت خودب ــازي و تقوی مندس
شروع کسب و کـار و اداره موفقیـت    دانشجویان براي

    آمیز آن مورد توصیه است. 
  

  منابع
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurship lesson on students' 
entrepreneural intention in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
The statistical population of the study consisted of 168 students receiving formal education in 
entrepreneurship and 141 students not receiving formal education in entrepreneurship. Using 
Cochran’s formula and proportional stratified sampling method 76 students receiving formal 
education in entrepreneurship and 70 student’s not receiving formal education in 
entrepreneurship were selected as the sample of the study. Data was collected through a 
questionnaire the validity of which was confirmed by faculty members and its reliability for 
different parts of the questionnaire was assessed through Cronbach’s-Alpha which was 0.623 to 
0.892. The results showed that there is no significant difference between two groups of 
recipients and non-recipients of formal education in entrepreneurship in terms of entrepreneurial 
intention. This study recommended pay attention to the expansion of the teaching environment 
to the real business environment and close interaction of students with experienced people with 
the aim of strengthening the students' entrepreneurial intention. 
 
Keywords: Formal entrepreneurship education, Entrepreneurial intention, Student's 
entrepreneurship2  
   

                                                             
*Corresponding author; mahboobi47@gmail.com 



 1397  زمستان) 4( شماره ،)5( کشاورزي در کارآفرینی نشریه

42 

 
  

  


