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 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران2

  20/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 03/04/1400یخ دریافت: تار
  چکیده

بسترهاي الزم براي جهش تولید است. بنابراین، جوامع   اقتصادي از طریق توسعه  ي توسعه موتور محرکه کارآفرینی
در  کارآمـد و خـالق توجـه نماینـد و    یعنی نیـروي انسـانیِ    کارآفرینیعنصر اساسی  اي به طور ویژه خواه باید به رقیت

 و تقویت مشارکت مدنی تالش کنند. بر این اساس، آموزشدر آنها از طریق  کارآفرینیهاي  راستاي پرورش توانمندي
بـر بهبـود    4802هاي عملیاتی تعاونی  بررسی تأثیر درگیر شدن دانشجویان در فعالیت آزمایشی شبه هدف این پژوهشِ

 185) بود که از این تعداد، N=350تمام اعضاي شرکت تعاونی ( شاملي آماري  بود. جامعههاي کارآفرینی آنان  مهارت
اي انتساب متناسب بود. ابزار اصلی پـژوهش   گیري از نوع طبقه ي آماري انتخاب شدند. روش نمونه به عنوان نمونهنفر 

و که روایی محتوایی و شکلی آن بـا اسـتفاده از نظرسـنجی از متخصصـان موضـوعی      اي محقق ساخت بود  پرسشنامه
آزمون و محاسبه ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي     ي ضریب الوشه تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش محاسبه

پـردازش  مورد  SPSSWin20افزار   با استفاده از نرم هاي آماريداده). α=743/0 –834/0( هاي مختلف آن تایید شد بخش
داري  طـور معنـی   بـه هـاي عملـی شـرکت تعـاونی      درگیر شدن دانشجویان در فعالیت که ها نشان داد یافته .ندقرار گرفت

هـاي   هاي فنی و مهـارت  ي مهارت از دو جنبه در مقایسه با سایر اعضاء هاي کارآفرینی آنها ارتقاء سطح مهارت موجب
  دار نشد.  هاي فردي معنی براي مهارتاما این تفاوت  شده است.مدیریتی 

  
  تجربی یادگیريتعاملی،  یادگیري، 4802، تعاونی کارآفرینیهاي  مهارت: کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
فرینی به عنوان راهی بـراي  سراسر جهان، کارآدر 

ایجاد ثروت، تحرك اقتصـادي و رفـع کامـل معضـل     
افـــراد از طریـــق بیکـــاري شـــناخته شـــده اســـت. 

ــه توانمنــدي ــه ب هــاي  خــوبی فرصــت هــاي کارآفرینان
شناســایی و رشــد اقتصــادي را  کــارآفرینی جدیــد را

رفاه اجتمـاعی از   بهبود ایت بهکنند و در نه هدایت می
 نمایند کمک میگیري از هوش تجاري خود  طریق بهره

)Politis, 2005; Audretsch and Belitski, 2013(.  به
ــا کشــف   ــا شناســایی ی عبــارت دیگــر، کارآفرینــان ب

بـه خلـق    سـازي آنهـا   هـاي جدیـد و تجـاري    فرصت
ــد.  هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی کمــک مــی ارزش کنن

هـاي کارآفرینانـه در میـان     بنابراین، پـرورش مهـارت  
هـاي کلیـدي    هاي جوان به عنوان یکی از اولویت نسل

ي اجتمـاعی و اقتصـادي شـناخته شـده اسـت       توسعه
)Ndou et al., 2019.(    از سوي دیگر، اسـتدالل شـده

از  (عـالی)  ) کـه آمـوزش  Gieure et al., 2020است (
هـاي کـارآفرینی،    طریق فراهم کردن دانش و مهـارت 

ــراد  ــدن اف ــر ش ــجویان)  درگی ــت(دانش ــاي  در فعالی ه
ي خود،  که این امر به نوبهکند  تسهیل میرا کارآفرینانه 

 نقش مهمی در کمک به جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی
بخشی به خدمات محلـی،   از طریق ایجاد اشتغال، تنوع

تولید ناخالص داخلـی و کـاهش    افزایش درآمد، بهبود
علـی تـوکلی و کریمـی،    ( کنـد  می ایفا شکاف طبقاتی

بـر  ). Hahn et al., 2020; Audretsch, 2014؛ 1398
 انـه کارآفرینهاي  مهارتکارآفرینی و آموزش ، این پایه

موضوعی کلیدي در مجـامع دانشـگاهی (از جملـه    به 
م بـه  ملزو آنها را  ه استتبدیل شدهاي ایران)  دانشگاه

ي ارتقــاء کیفیــت  ي نحــوه و تفکــر دربــاره شـیدن اندی
خـود در قبـال دانشـجویان و     کـارآفرینی هاي  آموزش

کـرده   منـد  هاي نظـام  از طریق پژوهش هاي جوان نسل
ــا در نظــر گــرفتن  ).Shastri et al., 2019( اســت ب

هـاي   محـیط هاي انجـام شـده در    ها و پژوهش آموزش

آموزشی  هاي پهنهشود که هنوز  مشخص می دانشگاهی
کـارآفرینی  آمـوزش  ي  زیادي براي پیشرفت در زمینـه 

در ایـن  ).  Ratten and Usmanij, 2021وجـود دارد ( 
بیـان داشـتند کـه    ) 2018( 1و جیـانودیس ترنر  رابطه،

ي آمـوزش   هاي قابل توجه در زمینـه  عیلرغم پیشرفت
سال اخیر، هنوز  20کارآفرینی و بورس تحصیلی طی 

 شی زیادي در این زمینه وجـود دارد هاي پژوه شکاف
چـه   مانـده اسـت:   هاي بسیاري بی پاسخ باقی و سؤال

ریس شـود؟ چگونـه بایـد تـدریس     محتوایی باید تـد 
و  محتـوا را دارد؟ چه کسی صالحیت تـدریس   شود؟

هـا را   چه دانشجویانی صالحیت حضور در این کالس
هـاي صـورت    از سوي دیگـر، علیـرغم تـالش   دارند؟ 
هـاي   ها براي پرورش توانمنـدي  دانشگاه توسطگرفته 

کارآفرینی دانشجویان، بسیاري از آنها وارد فرایندهاي 
) و یا در Marmer et al., 2011شوند ( نمی کار و کسب

آنهــا بــا شکســت مواجــه  بســیاري ازصــورت ورود، 
  ). Hatthakijphong and Ting, 2019شوند ( می

 ;Cheng and Smyth, 2021استدالل شده است (

Alaref et al., 2020   که بخشی از این عدم موفقیـت (
آمــوزش کــارآفرینی در  موجــود بــین همــاهنگینابــه 

 کـارآفرینی تغییرات مفهـومی  و  هاي دانشگاهی محیط
کـارآفرینی از مرزهـاي    در واقـع، مفهـوم  گـردد.   میبر

شـروع یـک   ي چگـونگی   آموزش دانشجویان دربـاره 
ینی تغییـر  هـاي کـارآفر   به شناخت فرصت کار و کسب

بـه  ) که این امـر  Nowiński et al., 2019کرده است (
لــزوم تغییــر در رویکردهــاي آمــوزش ي خــود،  نوبــه

را نمایـان   2کارآفرینی و تمرکـز بـر یـادگیريِ تجربـی    
این به معناي کمـک  ). Ferreira et al., 2018کند ( می

هـاي   به دانشجویان بـراي یـادگیري دانـش و مهـارت    
ــ  ــک مح ــارآفرینی در ی ــت  ک ــی اس ــژه و واقع یط وی

)Packham et al., 2010.(  در واقع، آموزش کارآفرینی

                                                        
1.Turner And Gianiodis 
2.Experiential Learning 
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ــوآوري  ــا ن ــاتنگی ب ــاط تنگ ــاعی و  در ارتب ــاي اجتم ه
یـادگیري  «ویژگـی آن،   ترین مهمها است و کار و کسب

 ) و هـدف آن، Boon et al., 2013( اسـت  1»تعـاملی 
ي نگـاه بـه    ي نحـوه  دانشجویان در زمینه  تغییر ذهنیت

اسـت   کار و کسبپذیري در محیط  ها و ریسک نوآوري
)Jones et al., 2014 .(  

، با چنین دیدگاهی نسبت بـه آمـوزش کـارآفرینی   
گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي اقـدام  

ــکیل  ــه تش ــاونی شــرکت ب ــراي 4802تع ــرورش  ب پ
. کرده است در عملدانشجویان  کارآفرینی هاي مهارت

کــردن دانشــجویان در  رســالت ایــن تعــاونی، درگیــر
هاي عملیاتی کشاورزي از بذر تـا بـذر اسـت.     فعالیت

طی این فرایند، دانشجویان تمـامِ فرآینـدهاي کاشـت،    
داشت، برداشت و بازار رسانی محصوالت کشـاورزي  
را تحت نظر اعضـاي هیئـت علمـی گـروه تـرویج و      
آموزش کشاورزي و کارشناس ایـن گـروه بـه شـکل     

هـاي   فعالیـت  ترین مهمرخی از دهند. ب عملی انجام می
هاي  آموزه  عالوه بر آموزش ،انجام شده در این تعاونی

هاي صـدفی، تولیـد    چرتولید قاعبارتند از:  ،کارآفرینی
زعفران، پرورش شتر مـرغ، احـداث توتسـتان، تولیـد     

ــ ــاق نه ــاد ات ــی، ایج ــوت فرنگ ــد ت ــروش ال، تولی  2ف
محصوالت تولیدي توسـط اعضـاي شـرکت تعـاونی،     

. و غیـره  ، پرورش کـرم ابریشـم  ورمی کمپوست تولید
نجـام شـده در ایـن    ي ا هـاي گسـترده   علیرغم تـالش 

چـه  هـا   این فعالیـت  که مشخص نیستهنوز تعاونی، 
دانشـجویان   کـارآفرینی  هـاي  مهارتي  توسعهاثري بر 

کند که به این پرسش  این پژوهش تالش می ؟اند داشته
  پاسخ دهد. 

  
  
  

  یقتحق  مبانی نظري و پیشینه
                                                        
1. Interactive Learning 
2. Food Hub 

هـاي الزم   توانند از طریق ایجاد زمینه ها می دانشگاه
ــراد (دانشــجویان)   ــز اف ــراي تجهی ــه مهــارتب هــاي  ب

ي جامعه ایفـا کننـد    ی در توسعهکارآفرینی نقش بسزائ
)Audretsch, 2014; Shah and Pahnke, 2014 .(

ها اطـالق   هاي کارآفرینی به آن دسته از مهارت مهارت
هاي جدید  ان شناسایی فرصتشود که به افراد امک می

اي از وظایف مربوط بـه آن را   کارآفرینی و تعیین دامنه
ــی ــد ( م ــن  ).Karlsson and Moberg, 2013ده ای

 برونـدادهاي ي  طـور کلـی در دو دسـته    ها به توانمندي
بندي هسـتند   شناختی قابل طبقه بروندادهايمهارتی و 

)Fisher et al., 2008  ــناختی در ــدادهاي ش ). برون
ي تقویت تفکر خـالق در میـان دانشـجویان     رگیرندهب

 واست که حاصل انتقال دانش جدیـد بـه آنهـا اسـت     
هایی اشاره دارد که یک  بروندادهاي مهارتی بر مهارت

 Jones and( فرد کارآفرین باید بـه آنهـا مجهـز شـود    

Colwill, 2013( .ــته ــک دس ــن   در ی ــدي دیگــر، ای بن
خاص کـارآفرینی  هاي  ي مهارت ها در دو دسته مهارت

پـــذیري، تمایـــل، (خودکارآمـــدي، ریســـکشــامل  
بینـی) و   طلبی و خـوش  طلبی، خالقیت، توفیق استقالل
(ارتباطـات، آشـنایی بـا     هاي عمومی یا فراگیر مهارت

 سـازي، بازاریـابی)   ریزي، تیم قوانین و مقررات، برنامه
موحـدي و  انـد (  بنـدي شـده   طبقـه ) 1ي ( مطابق نگاره

، مقــدم و همکــاران جعفــري؛ 1391، یعقــوبی فرانــی
1390.(    
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   کار و کسبانداز یک  دانشجویان براي راه کارآفرینیهاي  مهارت -1  نگاره
  (منبع: استدالل گروه پژوهش از سوابق نظري موضوع)

  

گذشته   ، طی دههها به منظور تقویت این توانمندي
و  اي در سـاختار  آموزش کارآفرینی به شـکل فزاینـده  

ي درسی آموزش عالی در سطوح مختلف تلفیق  برنامه
). Mustar, 2009; Pruett et al., 2009شـده اسـت (  

هـا ایـن    ها در دانشگاه فرض حاکم بر اجراي این دوره
ــا شــرکت در ایــن دوره هــا،  اســت کــه دانشــجویان ب

تواننـد از   و مـی گیرند  هاي کارآفرینی را فرا می مهارت
شغلی خـود بـه عنـوان یـک      ي ها در آینده این مهارت

 Hahn et(کارمند، کارگر و یا کارآفرین استفاده کننـد  

al., 2020; Leitch et al., 2012 .( ،ــا ایــن حــال ب
سـازي برونـدادهاي    هایی کـه سـعی در کمـی    پژوهش

اند، تردیدهایی را نسبت بـه   داشته» آموزش کارآفرینی«
 انـد  فرض حاکم بر آمـوزش کـارآفرینی ایجـاد کـرده    

)Hahn et al., 2020کنند  ). آنها این سوال را مطرح می
هـاي   کـارآفرینی بـر مهـارت     که تأثیر واقعی آمـوزش 

ها به ایـن سـوال    پاسخدانشجویان چیست؟  کارآفرینی
هـا نشـان    طوري که برخـی از پـژوهش   متضاد است به

ي مثبـت و  هاي کارآفرینی داراي اثر اند که آموزش داده
 Karlsson( کارآفرینانه  يها مهارتپرورش بر  دار معنی

and Moberg, 2013; Sànchez, 2011 ،( برخی بر اثر
 ,.Volery et alها ( دار این آموزش دوگانه و غیر معنی

2013; Oosterbeek et al., 2010 و برخی نیز بر اثر ،(
انــد  هــا اشــاره داشــته دار ایــن آمــوزش منفـی و معنــی 

)Chang and Rieple, 2013 .(  شــتر در حـالی کـه بی
دار بین  ي مثبت و معنی مطالعات حاکی از وجود رابطه

هاي کارآفرینی دانشجویان  آموزش کارآفرینی و مهارت
هاي دقیق در  شناسی هایی که از روش است اما پژوهش

مانند تحقیقـات طـولی یـا    اند ( این زمینه استفاده کرده
هاي کنتـرل) نتـایج بحـث برانگیزتـري را ارائـه       گروه
 ,.Rideout and Gray, 2013; Bae et alانـد (  داده

2014; Martin et al., 2013; Nabi et al., 2017 .( در
) در 2007و همکـاران (  Souitarisمیان این مطالعات، 

داري بـین   ي معنـی  پژوهش خود نشان دادند که رابطه
ي  هـاي کارآفرینانـه   هاي کـارآفرینی و مهـارت   آموزش

هـا بـراي عـدم    دانشجویان وجـود نـدارد. اسـتدالل آن   
ي آمـاري آنهـا    داري این رابطه این بود که نمونـه  معنی

شامل نخبگان دانشـگاهی بـوده کـه قبـل از ورود بـه      
هاي کارآفرینی از سطح بـاالي اعتمـاد    دانشگاه و دوره

 طلبی استقالل

 کار و کسباندازي یک  ي دانشجویان براي راه هاي کارآفرینانه مهارت

 توان آنها را به دو دسته تقسیم کردمی

 ویژه فراگیر

 ارتباطات

 آشنایی با قوانین و مقررات

 ریزي برنامه

 خودکارآمدي

 پذیري ریسک

 خالقیت

داراي اثر 

 طلبی توفیق

 بینی شخو

 سازي تیم

 بازاریابی
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انـد.   ي کـارآفرینی برخـوردار بـوده    به نفـس در زمینـه  
Oosterbeek ) ــاران و  Volery) و 2010و همکــــــ
جــالبی بــراي عــدم  اســتداللنیــز ) 2013همکــاران (

هاي کارآفرینی  ها بر مهارت دار آموزش اثرگذاري معنی
دارند که پـس از   اند. آنها بیان می دانشجویان بیان کرده

تـري   ي آموزشی، دانشجویان دیدگاه جامع اجراي دوره
مسائل کارآفرینی کسب کردنـد و نسـبت بـه    ي  درباره

و بـازنگري   هاي کارآفرینی خود دچـار تردیـد   مهارت
) در یـک تحقیـق   Chang and Rieple )2013شـدند.  

کنند. آنها در پژوهش  کیفی از این استدالل حمایت می
از » خـود ارزیـابی دانشـجویان   «کـه  خود نشان دادنـد  

هـاي   هاي کـارآفرینی پـس از شـرکت در دوره    مهارت
دانشـجویان  زیرا آموزش کارآفرینی کاهش یافته است 

نهـا  گیرنـد کـه بـه آ    ار مـی هایی قـر  در معرض چالش
براي مواجهه با موانع موجود هایشان  فهماند مهارت می
  ناکافی است. کارآفرینی  مسیردر 

انجام  مستدل (مبرهن)هاي  برخی دیگر از پژوهش
دار  شده در این زمینـه حـاکی از تـأثیر مثبـت و معنـی     

 کـارآفرینی هـاي   آموزش کارآفرینی بر تقویت مهـارت 
 ;Clercq and Arenius, 2006دانشـجویان اسـت (  

Llewellyn and Wilson, 2003 .(  ،ــال ــن ح ــا ای ب
Rideout and Gray )2013( ،Lyons and Zhang 

در  )2015( Rauch and Hulsinkو  )2018(
دهنـد کـه برخـی از     خـود هشـدار مـی    هـاي  پژوهش

پژوهشگران، در نتایج خود بـه نفـع اثرگـذاريِ مثبـت     
هاي کـارآفرینی   تمداخالت آموزشی بر پرورش مهار

 Karlsson andعنـوان مثـال،   بـه کننـد.   گیري می جهت

Moberg )2013     در پژوهش خـود نشـان دادنـد کـه (
آموزش کـارآفرینی بـر خـود ارزیـابی دانشـجویان از      

دار  خـود، اثـر مثبـت و معنـی      هاي کارآفرینانـه  مهارت
داشته است. همچنین، بیان داشتند کـه ایـن اثـر حتـی     

ها داراي  که قبل از ورود به این دورهبراي دانشجویانی 
بودند نیز قابـل   هاي کارآفرینانه سطح باالیی از مهارت

 Fayolle and Gaillyبـوده اسـت.    دار توجـه و معنـی  
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کـه   ) نیز2015(

هاي خـود بـراي    سطح اعتماد دانشجویان به توانمندي
مـاه شـرکت در   انجام وظایف کارآفرینی پس از شش 

داري  طـور معنـی   هـاي آمـوزش کـارآفرینی بـه     کالس
ایـن افـزایش بـراي     . با این حـال، افزایش یافته است

هـاي کـارآفرین بودنـد،     دانشجویانی که داراي خانواده
) با Rauch and Hulsink )2015دار نبوده است.  معنی

کارگیري طرح پژوهشیِ شبه آزمایشی براي ارزیـابی   به
هاي  آموزش کارآفرینی بر تقویت مهارت هاي اثر دوره

هـا   کارآفرینانه دانشجویان نشان دادند که این آمـوزش 
ــی   ــت و معن ــري مثب ــارت  داراي اث ــر مه ــاي  دار ب ه

   بوده است. ي دانشجویان  کارآفرینانه
  

  روش تحقیق
هـاي   نـوع پـژوهش   حاضر از نظر روش از  مطالعه

آزمایشی دو گروهی است کـه متغیـر مسـتقل آن    شبه 
» ی شرکت تعـاونی هاي عملیات در فعالیت درگیر شدن«

ي  هــاي کارآفرینانــه  مهــارت«آن    و متغیــر وابســته 
در واقع، هدف این پژوهش بررسـی  بود. » دانشجویان

هـاي عملـی    درگیر شدن دانشـجویان در فعالیـت  تأثیر 
ــرکت  ــاونی ش ــعه 4802تع ــر توس ــارت ب ــاي  ي مه ه

کـان کنتـرل تمـام    از آنجا که امبود.  اني آن کارآفرینانه
ي  هاي کارآفرینانه هاي اثرگذار بر پرورش مهارت عامل

دانشجویان وجود نداشـت، گـروه پـژوهش اقـدام بـه      
) در دو N=350تفکیــک دانشــجویان عضــو تعــاونی (

طـور   ي اول دانشجویانی بودند که بـه  دسته کرد. دسته
فعال در تمام فرایندهاي کاشـت تـا برداشـت و بـازار     

ــوالت   ــانی محص ــته رس ــد و دس ــر بودن ي دوم،  درگی
دانشـجویانِ عضــوي بودنــد کـه یــا در هــیچ فعــالیتی   
مشارکت نداشتند و صرفاً عضو تعاونی بودند و یا تنها 

هاي عملیاتی درگیر شده بودنـد. بـر    در یکی از بخش
ها گردآوري و مورد تجزیه  ها از نمونه این اساس، داده
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رفـع   و تحلیل قرار گرفت. اسـتفاده از ایـن روش بـه   
هـاي پژوهشـگران کـه در سـوابق نظـري       گیري جهت

 ;Lyons and Zhang, 2018موضوع به آنها اشاره شد (

Rauch and Hulsink, 2015   کمک شـایان تـوجهی ،(
هـاي ایـن    توانیم بیـان کنـیم کـه یافتـه     کند و ما می می

ي تـأثیر   هـاي موجـود در زمینـه    پژوهش بـه واقعیـت  
هـاي   روش مهـارت هاي تجربی کارآفرینی بر پ آموزش

ي افراد نزدیکتر است. از میـان دانشـجویان    کارآفرینانه
بـا  ي آمـاري   به عنـوان نمونـه   نفر 185عضو تعاونی، 

ــان   ــدول مورگ ــتفاده از ج ــداس ــاب ش روش . ندانتخ
(بـر   اي انتساب متناسـب بـود   گیري از نوع طبقه نمونه

در گـام بعـد، بـر    ي تحصـیلی).   و رشتهاساس جنس 
(مهدوي درواري و چرمچیـان   شیاساس سوابق پژوه

ــرودي،  ــاران،  ؛ 1396لنگـ ــوروزي و همکـ ؛ 1397نـ
اي محقــق  ، پرسشــنامه)1395پرهیزکــار و پورآتشــی، 

مربوط بـه   اولبخش در دو بخش تدوین شد. ساخت 
 هـاي فـردي پاسـخگویان بـود و بخــش دوم،     ویژگـی 

ي دانشجویان  کارآفرینانه هاي مهارت مربوط به ارزیابی
 هاي مهارت) 1 :بوددر سه بخش نی تعاوشرکت عضو 

. هاي فردي ) مهارت3 و ؛مدیریتیهاي  مهارت) 2 ؛فنی
قابـل   )3در جدول ( مهارتمربوط به هر  نشانگرهاي

ي مـذکور از پاسـخگویان    در پرسشنامه. مشاهده است
ي هر گویه بـا دادن   خواسته شد که نظر خود را درباره

= کامالً 1( اي از یک تا پنج در قالب طیف لیکرت نمره
. بر اسـاس ایـن   کنند= کامالً موافق) بیان 5مخالف تا 

هاي کارآفرینی دانشجویان با اسـتفاده   امتیازها، مهارت
) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت. در این 1ي ( از رابطه
انحـراف معیـار    sdدهنـده میـانگین و   نشان xرابطه، 

  باشد.  ي دانشجویان می هاي کارآفرینانه صالحیت
بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه با استفاده 
از نظرسنجی از متخصصان موضوعی (اعضاي هیأت 

هاي ترویج و آموزش کشاورزي در دانشگاه  گروه
ي ضریب الوشه تأیید شد. پایایی  رازي) و محاسبه

ریب آزمون و محاسبه ض پرسشنامه نیز با انجام پیش
هاي مختلف آن تایید شد.  آلفاي کرونباخ براي بخش

ضرایب به دست آمده براي روایی و پایایی ابزار 
  ) قابل مشاهده است.1پژوهش در جدول (

  )1( هرابط

Aمطلوب =  Asdx 
2
1

 
Bبینابین =  sdxBsdx

2
1

2
1


 

Cنامطلوب =  Csdx 
2
1

 
  

  ایی و پایایی ابزار پژوهشرو -1جدول 
  آلفاي کرونباخ نفر) 11ضریب الوشه (تعداد خبرگان معادل   متغیر

  743/0  54/0  مهارت فنی
  873/0  61/0  کار و مهارت مدیریت کسب

  834/0  57/0  مهارت فردي
  

افـزار   هـا در محـیط نـرم    الزم به ذکر است که داده
SPSSver20 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. در 
و  هاي میـانگین، انحـراف معیـار    ها از آماره تحلیل داده

بهره گرفته شد. قبل از اسـتفاده از   ها میانگیني  مقایسه

فاده از ها با است بودن داده هنجار بههاي پارامتري،  آزمون
ــاره ــیدگی  آم ــولگی، کش ــاي چ ــوروفو  ه -کولموگ

  ).2تأیید شد (جدول   اسمیرنف
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  ها وط به نرمال بودن دادهبروندادهاي آماري مرب -2جدول 
 نام متغیر

 مهارت فردي کار و مهارت مدیریت کسب فنی  مهارت  شاخص

 315/27 9/11 363/30 میانگین

 898/6 497/3 79/5 انحراف معیار

Kolmogorov-Smirnov 556/2 418/3 21/3 

 197/0 123/0 322/0 داري سطح معنی

  -196/1  -660/0  -556/0  چولگی
  -034/0  -166/1  -586/0  کشیدگی

  
  هاي پژوهش یافته

ي آمـاري   هاي آمار توصیفی مربوط به نمونـه  یافته
عضـو تعـاونی   نشان داد که میانگین سنی دانشـجویان  

ترین  باشد. جوان سال می 98/3با انحراف معیار  5/22
ساله بود. از نظـر جنسـیت،    40ترین  و مسن 18عضو 

مــرد درصــد  21ي آمــاري زن و  درصــد از نمونــه 79
درصد از  پاسخگویان در مقطع کارشناسی،  75بودند. 

درصـد در مقطـع    5درصد در کارشناسی ارشـد و   20
از نظـر تفکیـک   دکتري مشغول بـه تحصـیل هسـتند.    

ي  درصد از پاسخگویان در رشته 32ي تحصیلی  رشته
 درصـــد در 14ویج و آمـــوزش کشـــاورزي،  تـــر
، درصد در زراعت و اصـالح نباتـات   13پزشکی،  گیاه
داري،  درصد در جنگل 13رصد در مهندسی آب، د 11
علوم دامـی   درصد در 7شناسی، و  درصد در خاك 10

درصـد پاسـخگویان    97مشغول به تحصـیل هسـتند.   
  درصد آنها در روستا سکونت دارند.  3ساکن شهر و 

ــه ــت  یافت ــل از اولوی ــاي حاص ــدي  ه ــارتبن ــاي مه  ه
) 3کارآفرینی دانشـجویان عضـو تعـاونی در جـدول (    

 ،هــاي فنــی در میــان مهــارتحــاکی از آن اســت کــه 
 هـاي  ارتبـاط  برقـراري هاي  مهارتپاسخگویان از نظر 

 محـیط  ارزیابی یا دیگران، نظارت با کالمی یا شفاهی
در  فردي میان پردازي، و ها، ایده فرصت شناسایی براي

 بـه  فعـال  دادن گوش( شنیداري هاي مقایسه با مهارت
 مـدیریت  هـاي  شـبکه  اد، و ایجـ )دیگـران  هـاي  حرف

 در آنها کردن درگیر و انسانی منابع توان از گیري بهره(

از داراي وضعیت بهتري هسـتند.   )گیري تصمیم فرایند
ي  هـاي مـدیریتی، دانشـجویان در زمینـه     نظر مهـارت 

 در اجمـاع  ایجـاد  و تعـارض  هاي مـدیریت  توانمندي
 هـاي  دگرگونی و تغییر ي اداره ها، توانایی گیري تصمیم

 و مقـررات  و قـوانین  با محیطی، و آشنایی و سازمانی
ــرتبط حقــوقی امــور ــا م ــا  ب ــارآفرینی در مقایســه ب ک

 زنـی، و  چانـه  یـا  ریسک، گفتگـو  با مقابله هاي مهارت
در وضـعیت   کـار  و کسـب  اهداف تعیین و ریزي برنامه

هـاي فــردي   بهتـري قـرار دارنــد. در نهایـت، مهــارت   
 محـوري  کار، تغییـر ي داشتن پشت دانشجویان در زمینه

، )لـزوم  مواقع در تغییر اعمال ي آماده و مثبت نگرش(
 بـه  هـا  موفقیـت  ربـط  بـدون ( درونـی  نظم و و کنترل

هاي  از وضعیت بهتري در مقایسه با مهارت )سرنوشت
 موفقیـت  بـا  همیشـه  کاري هر در پافشاري( پافشاري

 چیـز  همـه  دیـدن  تـوان ( ، و دوراندیشی)است همراه
  برخوردار هستند. )دادن رخ از پیش

طور که در بخش روش تحقیق نیز بیان شـد،   همان
ـ فرینهـاي کارآ  ) مهـارت 1ي ( ده از رابطـه با استفا ي  هان

هـاي   صورت کیفی ارزیـابی شـد. یافتـه    دانشجویان به
) کـه  4مربوط به این بخش حاکی از آن است (جدول 

در  عضو تعـاونی  ي دانشجویان هاي کارآفرینانه مهارت
ها گویاي  . این یافتهقرار داردسطح متوسط مجموع در 

هــاي  آن اسـت کـه پـرورش و ارتقــاء سـطح مهـارت     
هـاي عملـی    ي دانشجویان نیازمنـد تـالش   کارآفرینانه

  بیشتري است. 
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  دانشگاه رازي 4802هاي کارآفرینی دانشجویان عضو تعاونی  بندي مهارت اولویت -3جدول 
  ضریب تغییرات  عیارانحراف م  5از  میانگین  ها گویه  ها مهارت

فنی
  

62/3  هاي شفاهی یا کالمی با دیگران توانمندي برقراري ارتباط  84/0  230/0  
68/3  ها نظارت یا ارزیابی محیط براي شناسایی فرصت  87/0  236/0  

77/3  پردازي مهارت ایده  89/0  236/0  

95/3  یگران)فردي (توانایی در داشتن رفتاري اثربخش و کارآمد با د هاي میان مهارت  96/0  242/0  

57/3  هاي اداري مهارت نوشتاري/مکاتبه  89/0  249/0  

91/3  ها و استفاده از آنها  آشنایی با انواع تکنولوژي  99/0  253/0  
56/3  سازي یا اثرگذاري بر رفتار دیگران گروه مهارت  90/0  254/0  

64/3  دهی (ترکیب درست منابع) توانایی سازمان  95/0  261/0  

70/3  هاي دیگران) مهارت شنیداري (گوش دادن فعال به حرف  99/0  267/0  

گیري از توان منابع انسانی و درگیر کردن آنها در فرایند  هاي مدیریت (بهره ایجاد شبکه
  گیري) تصمیم

67/3  99/0  270/0  

38/3  هاي سود ده از غیر سود دهکار و کسبتوانایی تشخیص   01/1  298/0  

67/3  میانگین کل  

مدیریتی
  

76/3  ها گیري توانمندي مدیریت تعارض و ایجاد اجماع در تصمیم  78/0  207/0  

86/3  هاي سازمانی و محیطی توانایی اداره تغییر و دگرگونی  84/0  218/0  

70/3  کارآفرینی با مرتبط حقوقی امور و مقررات و قوانین با آشنایی  84/0  226/0  

76/3  هاي مالی و بازاریابی مهارت  87/0  230/0  

65/3  کار و کسبتوانمندي تشخیص سطح ریسک در   84/0  230/0  

91/3  مهارت بازاریابی  92/0  234/0  
64/3  ها گیري در قبال تصمیم پذیري مسئولیت  92/0  254/0  

89/3  هاي مقابله با ریسک مهارت  1 256/0  

75/3  زنی مهارت گفتگو یا چانه  98/0  263/0  

53/3  کار و کسبریزي و تعیین اهداف  مهمهارت در برنا  98/0  278/0  

74/3  میانگین کل  

فردي 
  

59/3  مقاومت و پشتکار  89/0  248/0  

86/3  ي اعمال تغییر در مواقع لزوم). تغییر محوري (نگرش مثبت و آماده  96/0  248/0  

82/3  ها به سرنوشت) کنترل و نظم درونی (بدون ربط موفقیت  96/0  251/0  

83/3  خطرپذیري  02/1  267/0  

89/3  خالقیت و نوآور بودن  04/1  267/0  

57/3  پافشاري (پافشاري در هر کاري همیشه با موفقیت همراه است).  96/0  269/0  

55/3  دوراندیشی (توان دیدن همه چیز پیش از رخ دادن).  03/1  292/0  

73/3  میانگین کل  
  

  ي دانشجویان آفرینانههاي کار ارزیابی کیفیِ مهارت -4جدول 
  درصد  فراوانی  هاي کارآفرینانه مهارت

  50/31 58  )48پایین (کمتر از 
  30/39  73  )48-56متوسط (

  20/29  54  )56باال (بیشتر از 
  100  185  کل
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در  درگیــر شــدنکــه آیــا  بــه منظــور آزمــون ایــن
موجب ایجاد تفاوت  4802 هاي عملی تعاونی فعالیت
ــه دار در مهــارت معنــی ي دانشــجویان  هــاي کارآفرینان

 شده اسـت هاي فنی، مدیریتی و فردي)  (شامل مهارت
هـا (آزمـون تـی     ي میـانگین  یا خیر، از آزمون مقایسـه 

) گویـاي آن  5هـا (جـدول    مستقل) استفاده شد. یافتـه 
هـا بـراي اسـتفاده از     است که شرط برابري واریـانس 

ي  رهداريِ آما هاي پارامتري بر اساس سطح معنی آزمون
هـا نشـان    طـور کـه ایـن یافتـه     همانلون برقرار است. 

ي دانشـجویان از   هاي کارافرینانـه  دهند، بین مهارت می
در سـطح پـنج    داري نظر فنی و مدیریتی تفاوت معنی

درگیـر  وجود دارد. این بدان معنا است که  درصد خطا

هاي عملـی شـرکت تعـاونی موجـب      در فعالیت شدن
از  ي دانشـجویان عضـو   نانـه هاي کارآفری بهبود مهارت

ــدیریتی ــین شــده اســت نظــر فنــی و م . در مقابــل، ب
ــارت ــه در     مه ــایی ک ــجویان (آنه ــردي دانش ــاي ف ه

انـد و آنهـایی کـه     هاي عملی مشـارکت داشـته   فعالیت
داري وجود ندارد. بـه عبـارت    اند) تفاوت معنی نداشته

هـاي فــردي   سـطح مهـارت  کـه   دیگـر،  علیـرغم ایـن   
هاي عملـی شـرکت    ه در فعالیتدانشجویان درگیر شد

درگیـر  تعاونی نسبت به سایر اعضاء باالتر اسـت، امـا   
ها نتوانسته اسـت موجـب ایجـاد     این فعالیتشدن در 

  تفاوت بین دانشجویان شود. 

  
  ي دانشجویان مورد مطالعه هاي کارآفرینانه ي میانگین مهارت آزمون مقایسه -5جدول 

هاي  مهارت
 کارآفرینانه

 واریانس
داري براي  ح معنیسط

 t  ها برابري واریانس
درجه 
 آزادي

داري  سطح معنی
  ها تفاوت میانگین

تفاوت 
  هامیانگین

 حد باال حد پایین

 629/4 296/0 463/2 026/0 168 244/2 470/0 525/0 فنی
 652/2 886/0 833/1 042/0 168 985/1 478/0 484/0 مدیریتی

 965/1 -270/1 348/0 672/0 168 424/0 371/0 806/0 فردي

  
  گیري بحث و نتیجه

درگیر شـدن  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 
ــگاه رازي در    ــاورزي دانش ــردیس کش ــجویان پ دانش

ــت ــاونی   فعالی ــرکت تع ــاي ش ــرورش   4802ه ــر پ ب
له اولـین مسـئ  انجـام شـد.   هاي کارآفرینی آنان  مهارت

براي دستیابی به این هدف، پاسخ به این پرسـش بـود   
کدامند؟ پاسخگویی به ایـن    یاي کارآفرینه که مهارت

سوال از طریق بررسی جامع سوابق نظري موضـوع و  
ها،  استفاده از ضریب الوشه براي انتخاب بهترین گزینه

هاي مربوط به این بخش نشان داد کـه   انجام شد. یافته
هاي مورد نیاز بـراي کـارآفرینی در قالـب سـه      مهارت

ایی هسـتند:  مهارت اصـلی بـدین شـرح قابـل شناسـ     
هـاي   هاي مدیریتی، و مهارت هاي فنی، مهارت مهارت

ها نیز داراي نشـانگرهاي   فردي. هر یک از این مهارت

) 3هـا (جـدول    خاص خود بودند که در بخـش یافتـه  
ــده ــه ش ــد.  ارائ ــه ان ــاس یافت ــر اس ــل از  ب ــاي حاص ه

هـاي فنـی    هاي کارآفرینی، مهارت بندي مهارت ویتاول
هاي مدیریتی و فـردي در   رتدانشجویان نسبت به مها

تري قرار داشت که ایـن امـر لـزوم توجـه      سطح پایین
هـاي آموزشـی    هـا و اتخـاذ روش   بیشتر به این مهارت

ي  سـازد. مسـئله   متناسب با ماهیت آنها را نمایـان مـی  
دیگري که در این پژوهش وجـود داشـت، تشـخیص    

هاي انجام شده در تعاونی بر  ي اثرگذاري فعالیت نحوه
هاي کارآفرینی دانشجویان بود. بدین منظور، از  تمهار

  طرح پژوهش شبه آزمایشی استفاده شد. 
ها نشـان داد   ي میانگین هاي مربوط به مقایسه یافته

ــارت   ــر مه ــجویان از نظ ــین دانش ــه ب ــی و  ک ــاي فن ه
داري در  هاي مدیریتیِ کارآفرینی تفاوت معنـی  مهارت
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وت در سطح پنج درصد خطا وجود دارد، اما ایـن تفـا  
دار نبـود. بـه عبـارت     معنی هاي فردي، ي مهارت زمینه

هــاي فــردي  کــه ســطح مهــارت علیــرغم ایــندیگــر، 
هــاي عملــی شــرکت  دانشــجویان درگیــر در فعالیــت

تعاونی نسبت به سایر اعضاء بـاالتر بـود، امـا درگیـر     
دار بـین   ها منجر به تفـاوت معنـی   شدن در این فعالیت

هـاي   ها نتایج پـژوهش  تهیافدانشجویان نشده بود. این 
Rauch and Hulsink )2015 ،(Karlsson and 

Moberg )2013 ،(Sànchez )2011 ،(Clercq and 

Arenius )2006 و ،(Llewellyn and Wilson 
هـاي   دار آمـوزش  مبنی بر تأثیر مثبت و معنی ) 2003(

ــارت   ــرورش مه ــر پ ــارآفرینی ب ــارآفرینی   ک ــاي ک ه
 Chang and)، 2013( و همکاران Volery؛ دانشجویان

Rieple )2013  ،(Souitaris و همکـــاران )و 2007 (
Oosterbeek  مبنی بر عدم وجـود  2010(و همکاران (

ــی رابطــه ــوزش ي معن ــین آم ــارآفرینی و  دار ب ــاي ک ه
در کنـد.   را تأیید می هاي کارآفرینی دانشجویان مهارت

ي  جامعی در زمینه هاي این پژوهش دیدگاه اقع، یافتهو
ــ ــوزشاثرگ ــرورش    ذاري آم ــر پ ــارآفرینی ب ــاي ک ه

دهد. این نتـایج حـاکی    هاي کارآفرینی ارائه می مهارت
ــوزش  ــه آم ــت ک ــه  از آن اس ــی در زمین ــاي تجرب ي  ه

 برقـراري  هاي فنی ( مانند کارآفرینی به تقویت مهارت
 یـا  دیگـران، نظـارت   بـا  کالمـی  یا شفاهی هاي ارتباط

 رتهـا، مهـا   فرصـت  شناسـایی  بـراي  محـیط  ارزیابی
 اسـتفاده  و ها تکنولوژي انواع با پردازي، و آشنایی ایده

 هــاي مــدیریتی (ماننــد توانمنــدي آنهــا) و مهــارت از
هـا،   گیـري  تصمیم در اجماع ایجاد و تعارض مدیریت
محیطی،  و سازمانی هاي دگرگونی و تغییر اداره توانایی

 مـرتبط  حقـوقی  امور و مقررات و قوانین با و آشنایی
ماننـد  هـاي فـردي (   ) در مقایسه با مهارتکارآفرینی با

 نظــم و کنتــرل، محــوري پشــتکار، تغییــر و مقاومــت
دلیل این کند.  کمک بیشتري می) ، و خطرپذیريدرونی
هـاي فـردي    تواند از آنجا ناشی شود که مهارت امر می

با توجه به ماهیت آنها بیشـتر در محـیط خـانوادگی و    
کـارآفرینی  هـاي   یابند و آمـوزش  اجتماعی پرورش می

داري بر آنهـا داشـته باشـند امـا،      توانند تأثیر معنی نمی
هـاي   هاي فنـی و مـدیریتی از طریـق آمـوزش     مهارت

  دانشگاهی قابل توسعه و تقویت هستند.  
ــه   ــه یافت ــه ب ــا توج ــت، ب ــژوهش  در نهای ــاي پ  ه

ــت    ــود و تقوی ــراي بهب ــرح ب ــدین ش ــنهادهایی ب پیش
   شود:  هاي کارآفرینی دانشجویان ارائه می مهارت
   ــژه ــه وی ــگاه توج ــالی دانش ــدیران ع ــه   م ــري ب ت

ي درسـی   هاي عملی انجام شده در قالب برنامه فعالیت
هـاي مـالی و    رسمی دانشگاه داشته باشـند و حمایـت  

هـایی در   ي چنـین شـرکت   معنوي الزم بـراي توسـعه  
بـه  ي درسـی را   سطح دانشگاه و ادغـام آن در برنامـه  

سـازي   بـه فعـال   اي همچنین، توجه ویـژه  .عمل آورند
زیـرا،   مراکز رشد و فناوري در دانشگاه داشته باشـند. 

چنین اقداماتی همزمان با ارتقاء تجـارب یـادگیري در   
ي  ، بـه توسـعه  کـار  و کسـب انـدازي   ي مسائل راه زمینه

کارآفرینی در میان دانشجویان و یـادگیري  هاي  مهارت
 کند.  می نیز کمک شایان توجهیتجربی 

 و بـدون   کـم بهـره  هاي  ی مانند وامیالتهي تس ئهارا
آموختگـان   نیاز به اسناد زراعی یـا مالکیـت بـه دانـش    

 هــاي  هـا و موسـسه سـیس شـرکتأت کشاورزي براي
هـاي درونـی و    تولیدي خود. این امر به تقویت انگیزه

هــاي مــورد نیــاز  بیرونــی آنهــا بــراي کســب مهــارت
خود در حین تحصیل کمک خواهـد کـرد.    کار و کسب
هــاي  داننــد کــه اگــر مهــارت ا، دانشــجویان مــیزیــر

توانند  آموختگی می کارآفرینی را بیاموزند، پس از دانش
خــویش را  کــار و کســبتســهیالت دریافــت کننــد و 

نظـر مـالی بـا مشـکلی مواجـه      اندازي نمایند و از  راه
 نخواهند بود. 

 هـــاي تفکـــر سیســـتمی در  تقویـــت توانمنـــدي
کتی، و ق، مشـار هاي خال دانشجویان از طریق آموزش

ت علمی توانمند و آشنا محور توسط اعضاي هیأ مسئله
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هاي آموزشی. پـرورش   ها در قالب کارگاه به این روش
ایــن توانمنــدي در دانشــجویان موجــب پدیــد آمــدن 

نگر در آنها براي نگارش و اجراي طـرح   دیدگاه جامع
شـود و احتمـال شکسـت را بـه      خود مـی  کار و کسب
رساند. زیرا، تفکـر سیسـتمی    می ترین حد ممکن پایین

هـا و   هـا، فرصـت   موجب شناسایی نقاط ضعف، قوت

هاي  حل بینی راه و پیش کار و کسبتهدیدهاي مرتبط با 
مناسب بـراي مواجهـه بـا آنهـا از سـوي دانشـجویان       

هایی به افزایش سـطح   داشتن چنین توانمنديشود.  می
ــه نفــس و ریســک ــه عنــوان  اعتمــاد ب پــذیري آنهــا ب

هـاي اصـلی افـراد کـارآفرین کمـک شـایان        خصیصه
 توجهی خواهد داد. 
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Abstract 

Entrepreneurship is the driving force of economic development through the development of 
the necessary conditions for a leap in production. Therefore, the progressive communities 
should pay special attention to the basic element of entrepreneurship, namely efficient and 
creative human resources, and strive to increase their entrepreneurial capabilities through 
education and civic participation. Accordingly, the purpose of this quasi-experimental study was 
to investigate the effect of students’ involvement in the 4802 cooperative’s operational activities 
on improving their entrepreneurial skills. The statistical population included all members of the 
cooperative (N = 350) from which 185 individuals were selected as the statistical sample. The 
sampling method was stratified random sampling. The main tool of the research was a 
researcher-made questionnaire which its face and content validity confirmed by a panel of 
experts and calculates CVR (Content Validity Raito) coefficient. The questioner readability 
confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.743 – 0.834). Data was 
analyzed by applying SPSSwin20 software. Findings showed that the involvement of students in 
the practical activities of the cooperative significantly improved the level of their 
entrepreneurial skills in terms of both technical and managerial skills in compared to whom 
were not involved in these activities. But this difference was not significant for individual skills.  
 
Keywords: Entrepreneurial Skills, Cooperative of 4802, Interactive Learning, Experiential 
Learning 
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