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هاي فکري و عملی ي توانمنديهاي آموزشی نقشی غیر قابل انکار در توسعهفرایندهاي یاددهی و یادگیري به عنوان قلب فعالیت

هاي ي مؤلفههاي آموزشی تابعی از مجموعهسوي دیگر، یادگیري در محیطکند. از هاي کارآفرینانه) بازي میدانشجویان (شامل توانمندي

شود یي درسی تبیین نمهاي برنامهآموختگان تنها بر اساس یکی از مؤلفههاي دانشي درسی است. این بدان معنی است که صالحیتبرنامه

از هاي دانشجویان (ي درسی بر صالحیتي نقش برنامهدر زمینههاي انجام شده العسف، پژوهشها است. معبلکه برایندي از تمام آن مؤلفه

اند. ها را نادیده گرفتهاند و سایر مؤلفهي درسی توجه داشتهي برنامهي آنان) تنها به یک یا دو مؤلفههاي کارآفرینانهجمله شایستگی

-وحیه کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی علمیهاي برنامه درسی بر رواکاوي اثر مؤلفه بنابراین، پژوهش حاضر در تالش براي

افزار ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در محیط نرمبدین منظور، اقدام به گردآوري داده کاربردي جهاد کشاورزي استان البرز است.

Win20SPSS 2004کاربردي جهاد کشاورزي، در استان البرز بودند (-شامل دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی تحقیق شد. جامعه آماري 

=N ،دو مرکز آموزش عالی در اي انتساب متناسب گیري طبقهي آماري انتخاب شدند. روش نمونهنفر به عنوان نمونه 178) که از این میان

ي کارآفرینی دانشجویان در هر دو مرکز آمار توصیفی  حاکی از پایین بودن سطح روحیههاي . یافتهبود امام خمینی (ره) و دکتر جوانشیر

هاي برنامه درسی (روش تدریس، محتوا، محیط فیزیکی، فراگیر، آموزشگر، ارزشیابی ي مؤلفهبین همهبود. تحلیل همبستگی نشان داد که 

دارد. در نهایت، چهار مؤلفه محتواي آموزشی، داري وجود و معنی ثبتم يهرابطو قوانین و مقررات) با روحیه کارآفرینی دانشجویان 

ي کارآفرینی درصد از واریانس متغیر وابسته روحیه 3/69دانشجو، ارزشیابی و آموزشگر وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شدند و در مجموع، 

  دانشجویان را تبیین کردند. 

  .پذیريي کارآفرینی، استقالل طلبی، ریسکروحیههاي برنامه درسی، مؤلفهکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

آموختگان یکی از معضالت دیرینه و کنونی کشورهاي گوناگون به ویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته بیکاري دانش

فناورانه جوامع خود ها قادر به برطرف کردن نیازهاي است. بحران بیکاري در جوامع در حال توسعه ریشه دوانیده و دولت

ها با نیازهاي بازار کار هماهنگی و همخوانی ندارند. هاي دانشگاه). چرا که بیشتر خروجی1389، و همکاران  اوالدیاننیستند (

ریزي آموزشی و برنامه درسی آموزش عالی با تحوالت و تقاضاي دنیاي کار و عدم این مسئله به دالیل متعددي از جمله برنامه

). این در حالی است که یکی از 1386پور و همکاران، خسرويهاي مناسب براي نیروي انسانی مورد نیاز آینده است (بینیپیش

رو، دانشجویان پس از مقاصد نظام آموزش عالی، آماده نمودن دانشجویان براي ایفاي نقش مؤثر در زندگی کاري است. از این

وز کوثري و نور(در جستجوي کار هستند و کمتر به کارآفرینی تمایل دارند  آموختگی میان مشاغل دولتی و خصوصیدانش

محور و نیل به توسعه پایدار جوامع . این در حالی است که نقش مسلم نوآوري و کارآفرینی درتوسعه اقتصاد دانایی)1388زاده، 

پردازي و مراکز تحقیقاتی را از حیث نظریهدر جهان کنونی، آشکار گردیده و به دنبال خود توجه بسیاري از محافل دانشگاهی 

هاي تصمیم سازي به خود معطوف نموده است.کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشري است. و نیز عرصه

ه ک توان گفتناپذیر است. لذا، میگردد. از یک سو، ارزان و از سوي دیگر، پایانها برمیمنبعی که به توان خالقیت انسان

ا و کی(ها است گیري از فرصتاي منحصر به فرد منابع، به منظور بهرهکارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه

که اشتغال یکی از آثار کارآفرینی . معموالً واژه کارآفرینی با ایجاد شغل و کسب و کار مترادف شده است، در حالی)1385نساج، 

ي کارآفرینانه اشتغال ایجاد نکند، اما تولید ثروت کند و یا به دانایی بیافزاید. اما، سؤالی که در اینجا هااست. ممکن است فعالیت

کند؟ پاسخ اولیه به این پرسش توسط رهیافت بینی میها، روحیه کارآفرینی را پیشکه کدام ویژگی شود این استمطرح می

. در این )Baum et al, 2007(ینی تنها به شخصیت فرد نسبت داده شد ها ارائه شد یا به عبارت دیگر روحیه کارآفرویژگی

د شطلبی و خوشبینی مشخص طلبی، خالقیت، توفیقپذیري، تمایل، استقاللرابطه، عواملی همچون خودکارآمدي، ریسک

)Fraser and Greene, 2006 ; Rauch and Frese, 2007; Pillis & Reardon, 2007; Wilson et al, 2007; Gurel 

et al, 2010) (اي هکارآفرینی در زمینه هاي بسیاري در تقابل و انتقاد با این رویکر به وجود آمد. پدیده. با این حال، زمینه

و روحیه کارآفرینی صرفاً براساس  )Rabinson et al, 1991(دهد مختلف و در تعامل نزدیک با افراد دیگر و محیط رخ می

هاي کند که برخی افراد داراي ترکیبی از ویژگیبیان می )1992(لمبرت گرایانه است. ودي برداشت تقلیلشخصیت فرد تا حد

ند. کاي هستند که آنها را بیشتر به تالش براي یافتن یک کسب و کار ترغیب میهاي زمینهروانشناختی در تعامل با عامل

ها و ایجاد نگرش براي آفرینی را از طریق تجهیز افراد به تواناییهاي کارکسب و کارهاي خانوادگی و آموزش، برخی از جنبه

. آموزش با مجهز کردن افراد به دانش و تجربه براي )Altinay, 2008(دهند درگیر شدن در کسب و کار تحت تأثیر قرار می
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. )Krueger & Carsrud, 1993(هاي مختلف، ممکن است باعث تحریک یا مانع روحیه کارآفرینی گردد مقابله با موقعیت

گیر و کامالً دو قطبی است. هرچند که برخی از محققان ادعا ها در خصوص اثر آموزش بر روحیه کارآفرینی بسیار چشمپژوهش

کنند که ، برخی دیگر، بیان می)Krueger & Carsrud, 1993(دهد کنند که آموزش روحیه کارآفرینی فرد را کاهش میمی

. پژوهشگران گروه دوم بیان )Clercq & Arenius, 2006(کند د در واقع با آموزش افزایش پیدا میروحیه کارآفرینی افرا

برابر عوامل گسترده موقعیتی و در  پذیري درو مسؤولیت 1هدایتی-پذیري، خودتواند خالقیت، انعطافکنند که آموزش میمی

به طور اختصاصی، افراد با دسترسی  ).Llewellyn & Wilson, 2003(نتیجه کمک به رفتارهاي نوآورانه  افراد را بهبود بخشد 

اظهار  )2002( دانند چه زمانی، چگونه و کجا شروع به احداث شرکت خود کنند. در تأیید این موضوع، پترزبه آموزش می

ن هاي آهاي بازار و فرصتپذیر براي قابلیتها و بینش باز و انعطافکند که دستیابی به آموزش، افراد را مجهز به مهارتمی

؛ کیا و نساج، 1388پور و غفاري، ؛ تقی1386؛ حسینی و عزیزي، 1386پور و همکاران، خسروي(ها کند. نتایج پژوهشمی

اند که آموزش موجب افزایش در ارتباط با نقش آموزش بر روحیه کارآفرینی نشان داده )1385زاده و زمانی، ؛ شریف1385

گیرند، نسبت به همتایان خود، هاي کارآفرینی قرار میدانشجویان شده و دانشجویانی که در معرض آموزشروحیه کارآفرینی 

نشان داد که رابطه  )1388(باشند. در همین راستا،  نتایج پژوهش حسینی و همکاران  احتمال بیشتري دارد که خود استخدام

هاي تدریس اجرا شده در آموزشگران دانشگاه، محتواي آموزشی و روشهاي دانشگاهی، داري بین عوامل آموزشمثبت و معنی

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میان  )1388(دانشگاه با روحیه کارآفرینی وجود دارد. همچنین، حسینی و همکاران 

دروس دانشگاهی، دارا هاي تدریس خالق، محتواي مناسب روحیه کارآفرینی دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزي و روش

ریزي منطبق با شرایط و عالیق دانشجویان و فضاي مناسب و رقابتی بودن توان و مهارت عملی در زمینه موضوع درسی، برنامه

دار وجود دارد. در مقابل، برخی از پژوهشگران بر این باورند که آموزش، روحیه کارآفرینی افراد در دانشگاه رابطه مثبت و معنی

تواند موجب کاهش کنجکاوي، دیدگاه و افزایش کنند که آموزش رسمی میدهد، در این باره، آنان بیان میمی را کاهش

تواند بر روحیه کارآفرینی . در این بین یکی از عناصر مهم نظام آموزش عالی که می)Fallows, 1985(گریزي شود ریسک

درسی  ابزار علمی و اجتماعی نیرومندي هستند که  هاي برنامهمؤلفههاي برنامه درسی است. دانشجویان اثرگذار باشد؛ مؤلفه

آن مؤسسه  هايهاي تربیتی یا به عبارتی، سیاستها، بیانگر فلسفه یا هدفضمن ترسیم چگونگی و حدود انتقال دانش و مهارت

ق یا شکست این مراکز، نقش کلیدي در واقع، برنامه درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی در توفی. )Vaziri, 2008(نیز هستند 

. بر این اساس، برنامه درسی نشان دهنده میزان پیشرفت و پاسخگو بودن )Lanenburg et al, 2004(اي دارند و تعیین کننده

                                                             
1. Self-Direction 
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 واشقانی فراهانی و اسفند فرد. )Fathi Vajargah & Shafiea, 2007(ها به نیازهاي در حال تغییر جامعه هستند دانشگاه

کاربردي را از نگاه سیستمی شامل فضا و تجهیزات،   -هاي علمیهاي برنامه درسی نظام آموزشدر مطالعه خود مؤلفه )1383(

رنامه هاي بدر راستاي نقش مؤلفهاند. فراگیران، آموزشگران، محتواي درسی، ارزشیابی و شرایط تدریس و یادگیري ذکر کرده

کیا و نساج توان به موارد زیر اشاره نمود. ت گرفته است که از آن جمله میهایی صوردرسی بر روحیه کارآفرینی پژوهش

به منظور بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کار و دانش در آموزش متوسطه شامل سه مؤلفه محتوا، ) 1385(

ر هاي کارآفرینی را دو مهارتروش تدریس و روش ارزشیابی، بیان نمودند که کتاب درسی کارآفرینی توانسته است اطالعات 

هاي ) در پژوهش خود  نشان دادند که در فرایند حرکت نظام آموزش1386پور و همکاران (هنرجویان ایجاد کند. خسروي

ا هکاربردي کشاورزي به سمت نظامی که بتواند دانشجویانی ماهر، عملیاتی و داراي روحیه کارآفرینی تربیت کند، قابلیت-علمی

هاي آموزشی، تغییر و بهبود محتواي آموزشی، تجهیز مراکز آموزشی، تغییر در نحوه جذب هاي مدرسان، تغییر روشو توانایی

ار هاي مهم و تأثیرگذکاربردي کشاورزي از جمله مؤلفه-و پذیرش دانشجو و باالخره بهبود سازماندهی و تشکیالت مراکز علمی

هاي داري بین عوامل آموزش) نشان داد که رابطه مثبت و معنی1388کاران (هاي پژوهش احمدي و همیافته رود.به شمار می

 هاي تدریس اجرا شده در دانشگاه با روحیه کارآفرینی وجود دارد.دانشگاهی، آموزشگران دانشگاه، محتواي آموزشی و روش

انسانی و امکانات آموزشی در  در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نقش توجه به منابع )1389( اوالدیان و همکاران

) نشان داد 2007( هاي پژوهش ویلسون و همکارانیافته ریزي درسی رشته علوم تربیتی بر کارآفرینی بسیار زیاد است.برنامه

 داري بین آموزش کارآفرینی با روحیه کارآفرینی و خودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد.که رابطه مثبت و معنی

هاي مختلف رهبري و مدیریت (قوانین و مقررات) در مراکز آموزشی، امکان ) نشان داد که شیوه2010پژوهش ژانگ و بارتال (

) 1389پژوهش اوالدیان و همکاران ( دارد در رشد روحیه کارآفرینی و خالقیت فراگیران به شکل اثرگذاري نقش داشته باشد.

و مدیران کارآفرین، توجه به اهداف و مفاهیم آموزشی، توجه به مفاهیم آموزشی، توجه آموختگان نشان داد که از دیدگاه دانش

پذیري افراد، انگیزه پیشرفت، خالقیت افراد و منبع کنترل فردي به منابع انسانی  و امکانات آموزشی، ارزشیابی آموزشی، ریسک

جه داشت که در حال حاضر نیاز به افراد کارآفرین بخصوص باید تودر برنامه درسی کارآفرینی رشته علوم تربیتی، تأثیر دارد. 

ردد و گزایی، یکی از نیازهاي اساسی کشور محسوب میهاي کشاورزي با توجه به ظرفیت باالي این بخش در اشتغالدر رشته

د بر روحیه کارآفرینی تواننهاي برنامه درسی آن، به طور خاص میکه نظام آموزش عالی کشاورزي به طور عام و مؤلفهاز آنجایی

ها بر روحیه کارآفرینی دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا، دانشجویان تأثیر داشته باشند؛ بررسی نقش این مؤلفه

-کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی علمی هاي برنامه درسی بر روحیههدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه

) 1ي (ي سوابق مطالعاتی، مطابق با نگارهشاورزي استان البرز است. چارچوب مفهومی پژوهش نیز بر پایهکاربردي جهاد ک
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  تدوین شده است.

  

  هاروش و مواد

ها میدانی آوري دادهپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، از نظر امکان کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از نظر شیوه جمع

ها و اطالعات در یک مقطع زمانی  گردآوري رود. با توجه به محدوده زمانی، این پژوهش، تک مقطعی بوده و دادهبه شمار می

کاربردي جهاد کشاورزي استان البرز بود -دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی اند. جامعه آماري تحقیق شامل کلیهشده

)2004=N( نتخاب ااي با انتساب متناسب طبقه تصادفیگیري نمونه ها به عنوان نمونه، با استفاده ازنفر از آن 115تعداد ؛  که

پرسشنامه گردآوري و مورد  178یافت که در نهایت نفر افزایش  185گیري تعداد نمونه به شدند. به منظور افزایش دقت اندازه

  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 هر دو مرکز بهنفر از  30 ، مجموعاًدقت احتمالی مطلوب و مورد مطالعه هجامع انحراف معیار به منظور تعیین حجم نمونه،

یژگی مورد سنجش براي تعیین انحراف و براي انجام پیش آزمون انتخاب شدند. و خارج از نمونه مورد بررسی، صورت تصادفی

معادل دست آمده ه انحراف معیار ب بود. » روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه« 2معیار جهت استفاده در فرمول کوکران

محاسبه گردید که به منظور افزایش  03/2دقت احتمالی مطلوب برابر  )،1( رابطهدر  هادادهود که پس از قرار دادن ب  69/5

  .)1390منصورفر، (تعدیل شد  01/1دقت و صحت نتایج به 

                                                             
1. Cochran's Formula  
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  محاسبه دقت احتمالی مطلوب -1رابطه 

n2=
(t.s)2

d2 ⇒d=
t.s

√n
2 ⇒

1.96 ×5.69

√30
2 = 2.03 ÷2 =1.01      96/1= (t)    درصد اطمینان  s=   نمونه واریانس    n=  حجم

  نصف فاصلۀ حدود اعتماد =d    نمونه

n= 
N(t.s)2

Nd2+ (t.s)2⇒
2004 × (1.96 ×5.69)2

2004 ×1.012+ (1.96 ×5.69)2  =115	 

هاي برنامه درسی بود که روایی ظاهري و محتوایی اي در دو بخش بود. بخش اول مربوط به مؤلفهابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه

کشاورزي دانشگاه تهران تأیید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش، آن توسط اعضاي هیأت علمی گروه ترویج و آموزش 

هاي مختلف ) حاکی از پایایی باالي پرسشنامه براي بخش1از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول (

 Zali et(استفاده گردید  3مع کارآفرینیبه منظور تعیین میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان، از آزمون استاندارد جا آن است.

al, 2007(بندي و ظاهري اصالح . برخی از  عبارات این پرسشنامه با توجه به شرایط بومی و فرهنگی کشور از لحاظ جمله

هاي این پرسشنامه از حالت موافق و مخالف، در شد. الزم به ذکر است که به منظور افزایش دامنه انتخاب پاسخگویان، گویه

) در پژوهش خود با استفاده از ضریب 1386زالی و همکاران ( قالب طیف لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق طراحی گردید.

تأیید نمودند؛ در این پژوهش نیز، ضریب آلفاي کرونباخ براي  62/0آلفاي کرونباخ، پایایی آزمون جامع کارآفرینی را با آلفاي 

ضریب  باشد. نتایج تفضیلیگیري میسبه گردید و نتایج آن، حاکی از پایایی باالي ابزار اندازههاي مختلف این آزمون، محابخش

  ) قابل مشاهده است.2آلفاي کرونباخ براي آزمون جامع کارآفرینی در جدول (

  هاي برنامه درسیبراي مؤلفهمقدار ضریب آلفاي کرونباخ : 1جدول 

  مقدار آلفا  نام متغیر  ردیف

  88/0  روش تدریس  1

  83/0  محتوا  2

  85/0  محیط فیزیکی  3

  77/0  یادگیرنده  4

  71/0  آموزشگر  5

  85/0  ارزشیابی  6

  78/0  قوانین و مقررات  7

پذیري، کطلبی، ریسطلبی، استقاللپرسشنامه آزمون جامع کارآفرینی از پنج بخش تشکیل شده است که عبارتند از: توفیق

ها با شود، بقیه بخشگویه سنجیده می طلبی که با ششاین پنج بخش، به جز استقالل خالقیت، و اعتماد به نفس. هر یک از

که مشخص شود که افراد در چه سطحی از شوند. بر اساس آزمون جامع کارآفرینی، به منظور ایندوازده گویه سنجیده می

                                                             
 . این پرسشنامه توسط مؤسسه توسعه کارآفرینی در هند طراحی شده است.1
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کنند. بنابراین، اگر نمره کسب شده برابر یا هاي این آزمون کسب اي را در هر یک از بخشروحیه کارآفرینی هستند، باید نمره

بیشتر از مقدار تعیین شده باشد، بدان معنی است که فرد از روحیه کارآفرینی باالیی برخوردار بوده است. اما اگر نمره کسب 

یه که روحتوان چنین گفت تر از حد انتظار است و میشده کمتر از مقدار تعیین شده باشد، روحیه کارآفرینی فرد، پایین

) نشان 3کارآفرینی او پایین است. امتیازهاي تعیین شده در این آزمون، براي قابل قبول بودن روحیه کارافرینی، در جدول (

  صورت گرفت. Win20SPSS افزار ها به کمک نرم. تجزیه و تحلیل داده)Zali et al )2007داده شده است 

  هاي مختلف آزمون جامع کارآفرینیبراي بخشمقدار ضریب آلفاي کرونباخ : 2جدول 

  آلفاي کرونباخ در صورت حذف مقیاس  ویژگی  ردیف

 72/0  طلبیتوفیق  1

  76/0  طلبیاستقالل  2

  66/0  خالقیت  3

  69/0  پذیريریسک  4

  71/0  اعتماد به نفس  5

  هاي کارآفرینیحداکثر و میانگین نمره قابل قبول هر یک از ویژگی :3دول ج

  نمره قابل قبول  حداکثر نمره  ویژگی  ردیف

  36  48  طلبیتوفیق  1

  16  24  طلبیاستقالل  2

  32  48  خالقیت  3

  32  48  پذیريریسک  4

  32  48  اعتماد به نفس  5

  148  216  نمره کل

   نتایج و بحث

 55دانشجو ترین باشد. مسنسال می 11/7سال با انحراف معیار  21/26ها نشان داد که میانگین سنی دانشجویان یافته

سال داشت. این امر حاکی از آن است که میانگین سن دانشجویان براي مقاطع کاردانی و  20ترین دانشجو سال و جوان

بود و بیشترین  58/1با انحراف معیار  96/15کارشناسی، باال بوده و اختالف سنی بین آنها زیاد است. میانگین معدل دانشجویان 

درصد  3/39درصد از دانشجویان را دختران و  7/60ود. در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، ب 15فراوانی مربوط به معدل 

پسر بود.  4/81درصد دختر و  6/18دادند. این نسبت براي مرکز آموزش عالی جوانشیر به ترتیب معادل را پسران تشکیل می

 ها حاکی ازن از نظر جنسیت وجود ندارد. همچنین، یافتهدهد که در هر دو مرکز، تعادلی بین دانشجویاها نشان میاین یافته

رکز باشد؛ این درصد براي مي کسب و کار در خانواده به سایر دانشجویان، بسیار کم میآن بود که نسبت دانشجویان با سابقه

هاي داد که میانگین نمره ها نشانیافته بود. 3/9و براي مرکز آموزش عالی جوانشیر، تنها  8/17آموزش عالی امام خمینی (ره) 

ا بر هتر از نمره قابل قبول براي آن ویژگیهاي روحیه کارآفرینی، پایینکسب شده از سوي دانشجویان براي هر یک از ویژگی
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باشد. این بدان معنا است که به طور کلی، روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد اساس پرسشنامه آزمون جامع کارآفرینی می

ه طلبی و اعتماد بهاي توفیقین است. الزم به ذکر است که دانشجویان مرکز آموزش عالی جوانشیر از نظر ویژگیمطالعه پای

نفس نسبت به دانشجویان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در وضعیت بهتري قرار داشتند؛ اما در مقابل، دانشجویان مرکز 

پذیري و خالقیت از وضعیت بهتري نسبت به دانشجویان طلبی، ریسکاستقاللهاي آموزش عالی امام خمینی (ره) از نظر ویژگی

مرکز آموزش عالی جوانشیر برخوردار بودند و در کل، روحیه کارآفرینی دانشجویان مرکز آموزش عالی جوانشیر باالتر از مرکز 

رسی مانند محتوا و قوانین و مقررات در هر دو هاي برنامه دکه مؤلفهآموزش عالی امام خمینی (ره) بود. این امر با توجه به این

ماد به طلبی و اعتهاي فردي فراگیران مانند جنسیت، خالقیت، استقاللتواند ناشی از تفاوت در ویژگیمرکز یکسان است، می

به تبع  و هاي محیط فیزیکی و آموزشگرانتواند علت چنین امري باشد، وجود تفاوت در مؤلفهنفس باشد. عوامل دیگري که می

 هايها حاکی از آن است که از نظر میزان توجه به مؤلفهاین عوامل مؤلفه روش تدریس و ارزشیابی در این مراکز است. یافته

کاربردي مورد مطالعه، به ترتیب توجه به مؤلفه آموزشگر در رتبه اول و دانشجو، محتوا، روش -برنامه درسی در مراکز علمی

گیرند. الزم به ذکر است که در کل میزان توجه هاي بعدي قرار میزشیابی و قوانین و مقررات در رتبهتدریس، محیط فیزیکی، ار

) قابل مشاهده 5ها در جدول (هاي برنامه درسی در مراکز مورد مطالعه، در حد متوسط بوده است. نتایج این یافتهبه مؤلفه

  است.

  کاربردي-به تفکیک مراکز علمیهاي کارآفرینانه دانشجویان : بررسی ویژگی4جدول 

  هاي کارآفرینانهویژگی

  مرکز آموزش عالی جوانشیر  مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

میانگین محاسبه 

  شده
  نمره قابل قبول

میانگین محاسبه 

  شده
  نمره قابل قبول

  36  31  36 30  طلبیتوفیق

  16  8  16  8  استقالل طلبی

  32  28  32  28  پذیريریسک

  32  8/25  32  24  خالقیت

  32  4/27  32  25  اعتماد به نفس

  148  2/120  148  115  نمره کل

  هاي برنامه درسیبندي میزان توجه به هر یک از مؤلفه: اولویت5جدول 

هامؤلفه 5میانگین از    رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار 

814/3 آموزشگر  650/0  170/0  1  

000/3 دانشجو  562/0  187/0  2  

460/3 محتوا  673/0  194/0  3  

185/3 روش تدریس  675/0  212/0  4  

792/3 محیط فیزیکی  918/0  242/0  5  

236/3 ارزشیابی  802/0  248/0  6  

606/2 قوانین و مقررات  851/0  326/0  7  

  5خیلی زیاد =       4زیاد =     3متوسط =     2کم =      1مقیاس: خیلی کم = 
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هاي برنامه درسی  با روحیه کارآفرینی دانشجویان ) نشان داد که بین همه مؤلفه6جدول (نتایج آزمون همبستگی بر اساس 

یک درصد خطا وجود دارد. این یافته بیانگر آن است که با افزایش میزان توجه به هر یک از  داري در سطحرابطه مثبت و معنا

کارآفرینی دانشجویان این مراکز نیز متناسب با آن تغییر  کاربردي مورد بررسی، روحیه-هاي برنامه درسی در مراکز علمیمؤلفه

  کند.می

  هاي برنامه درسی با روحیه کارآفرینی: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در باره مؤلفه6جدول 

 داريسطح معنی ضریب همبستگی  هامؤلفه

  000/0  377/0**  روش تدریس

  000/0  785/0**  محتوا

  000/0  528/0**  محیط فیزیکی

  000/0  532/0**  یادگیرنده

  000/0  565/0**  آموزشگر

  000/0  321/0**  ارزشیابی

  000/0  367/0**  قوانین و مقررات

  خطا 05/0داري در سطح معنی *خطا      01/0داري در سطح معنی**

  هاي برنامه درسی بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان:  مقدار تاثیر مؤلفه7جدول

 β Beta t  متغیر

 b0 221/3 ------ 456/0ضریب ثابت 

 1x   577/1 403/0 **671/5محتوا 

 2x  264/1 230/0 **019/3یادگیرنده 

 3x  641/0 178/0 **026/3ارزشیابی 

 4x   210/1 187/0 *280/2آموزشگر 

3/69  =2R 683/0  =adj
2R 

**770/73  =F 

  خطا 05/0داري در سطح معنی *خطا     01/0داري در سطح معنی**

هاي برنامه درسی در روحیه کارآفرینی دانشجویان، از تحلیل رگرسیون به بینی میزان نقش هر یک از مؤلفهبه منظور پیش

روش گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که به ترتیب چهار مؤلفه: محتواي آموزشی، یادگیرنده، 

درصد از واریانس روحیه کارآفرینی را تبیین نمودند. الزم  3/69له رگرسیون شدند و در مجموع ارزشیابی و آموزشگر وارد معاد

هاي ) یافته7به ذکر است که محتواي برنامه درسی داراي بیشترین تأثیر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان بود.  در جدول (

وان تل نهایی رگرسیون چند متغیره گام به گام، با معادله زیر میبا توجه به مد حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داده شده است.

  هاي برنامه درسی در روحیه کارآفرینی دانشجویان را تخمین زد:میزان تأثیر مؤلفه

y = 3/221 + 1/577(x1) + 1/264(x2) + 6410(x3) + 1/21(x4) 

  گیري و پیشنهادهانتیجه

 هایی است کهها و ویژگیآموزش عالی کشور در بازار کار منوط بر داشتن تواناییها و مراکز آموختگان دانشگاهجذب دانش
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 کاربردي نیز از این قاعده مستثنی-ها ایجاد گردد که مراکز علمیدوران تحصیل در دانشگاه بایست در طولکه بخشی از آنها می

شرایط  تابع نقش این کنند؛می ایفا کارآفرینان پرورش و ظهور در مهمی نقش کاربردي -علمی آموزش نیستند. بنابراین، مراکز

هاي اثرگذار و مهم است. در این بین، یکی از مؤلفه کاربردي-علمی آموزش نظام درونی عملکرد و ملی سطح در زابرون محیطی

گیرنده، محیط هاي دیگري از جمله آموزشگر، یاددر ایجاد روحیه کارآفرینی، برنامه درسی است که خود متشکل از مؤلفه

ه هاي برنامفیزیکی، محتواي آموزشی، روش تدریس، روش ارزشیابی، و قوانین و مقررات است. لذا، با عنایت به اهمیت مؤلفه

ها در ایجاد روحیه درسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هر یک از این مؤلفه

هاي حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد یافتهجهاد کشاورزي استان البرز بود.  کاربردي-یکارآفرینی دانشجویان مراکز علم

کاربردي کشاورزي با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و -هاي برنامه درسی در مراکز علمیکه بین تمامی مؤلفه

-هاي برنامه درسی در مراکز علمیبه هر یک از مؤلفهداري وجود دارد. این امر بدان معنی است که با افزایش میزان توجه معنی

هاي پژوهشها، نتایج کاربردي مورد بررسی، روحیه کارآفرینی دانشجویان نیز متناسب با آن تغییر خواهد نمود. این یافته

پور و همکاران )؛ خسروي1385)؛ کیاو نساج (1385زاده و زمانی (شریف )؛1388پور و غفاري ()؛ تقی1386حسینی و عزیزي (

) 2010) و ژانگ و بارتال (2007)؛ ویلسون و همکاران (1389)؛ اوالدیان و همکاران (1388)؛ احمدي و همکاران (1386(

هاي هاي دانشگاهی، آموزشگران دانشگاه، محتواي آموزشی و روشدار بین عوامل آموزشمبنی بر وجود رابطه مثبت و معنا

ی هاي حاصل از آمار توصیفی حاکنماید. این در حالی است که یافتهروحیه کارآفرینی، تأیید می تدریس اجرا شده در دانشگاه با

کاربردي جهاد کشاورزي در جامعه مورد بررسی، -از آن بود که روحیه کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی علمی

جه توان چنین بیان نمود که با تودر هند است. لذا، میتر از استانداردهاي تعیین شده توسط موسسه توسعه کارآفرینی پایین

هاي برنامه درسی از یک طرف و پایین بودن روحیه کارآفرینی دانشجویان تحت به وجود رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفه

ست. موفق نبوده اهاي برنامه درسی در این مراکز در راستاي پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان بررسی از طرفی دیگر؛ مؤلفه

تواند ناشی از عوامل مختلفی همچون مناسب نبودن محتواي آموزشی براي ایجاد روحیه کارآفرینی، عدم آشنایی این امر می

هاي مبتنی بر سطوح پایین یادگیري، مناسب نبودن محیط آموزشی جهت پرورش آموزشگران با فرایندهاي کارآفرینی، ارزشیابی

طلبی و ... در خود دانشجویان به منظور ایجاد پذیري، استقاللوجود روحیه کافی، خالقیت، ریسک روحیه کارآفرینی و عدم

   شود که:لذا، بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می کسب و کارهاي کارآفرینانه باشد. 

موزشگر که آکارآفرینی دانشجویان و اینهاي آموزشگر و فراگیر با روحیه دار بین مؤلفهبا توجه به وجود رابطه مثبت و معنا

آید، الزم است که در وهله اول جهت ایجاد روحیه کارآفرینی در به عنوان یکی از ارکان اساسی تدریس و یادگیري به شمار می

ط باشند و با ارتبا دانشجویان، از آموزشگرانی استفاده نماییم که سابقه کارآفرینی داشته و یا اینکه به نحوي با کارآفرینان در
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رفتارهاي خالق خویش، حس اعتماد به نفس و خالقیت را که از ملزومات کارآفرینی است، در فراگیران خود به وجود آورند. 

 يهمچنین، ضرورت دارد که آموزشگران در تدریس خود به رفتارهاي خالق فراگیران توجه نموده و با تشویق این رفتارها، زمینه

 نمایند. کارآفرینی را فراهمایجاد روحیه 

اي هبا توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین محتواي آموزشی و روحیه کارآفرینی دانشجویان، ضرورت دارد که سازمان

هاي بخش ذیربط، در محتواي آموزشی این مراکز تجدید نظر نموده و با قرار دادن واحدهاي کارآفرینی مرتبط با فعالیت

د هاي اساسی در ایجاطلبی و اعتماد به نفس را که از بنیانپذیري، استقاللهم با بخش صنعت، قدرت ریسککشاورزي و فرا

رینانه هاي کارآفهاي این مراکز افرادي توانمند در زمینه شروع فعالیتروحیه کارآفرینی است، تقویت نموده و به تبع آن، خروجی

 باشند. 

ار بین روش ارزشیابی و روحیه کارآفرینی دانشجویان، ضرورت دارد که آموزشگران در با توجه به وجود رابطه مثبت و معناد

هاي خود را به سوي تفکر خالق، حل گیري ارزشیابیهاي ارزشیابی متداول مبتنی بر نمره، تجدید نظر نموده و جهتروش

ان ین، آموزشگران باید از طریق تدریس، فراگیرهاي فرهنگی و اجتماعی، سوق دهند. بنابرامسئله، تفکر انتقادي و یادگیري ارزش

که به سطح کیفی مد نظر برسند. الزمه این امر، تجدید نظر در قوانین و مقررات مراکز آموزش عالی را تغذیه نموده تا این

 فیزیکیهاي از پیش تعیین شده و فراهم نمودن محیط ها در زمانکاربردي جهاد کشاورزي، مبنی بر برگزاري امتحان-علمی

  هاي خالقانه است.مناسب به منظور تدریس، یادگیري و ارزشیابی

   منابع:

). شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در 1388آبادي ( اله حسینی، س.ج. و امیدي نجفاحمدي،ح.، فرج

. واحد علوم و تحقیقات تهران بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی

 .3-49، صص 3فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 

-).  بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش1389شریعتمداري، ع ( و نادري،ع. ،سیف نراقی،م. ،اوالدیان،م.

ر فراهم کردن الگوي مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی تهران و مدیران کارآفرنی شهر تهران به منظو هآموختگان دانشگا

هاي تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، فصلنامه اندیشه .علوم تربیتی گرایش(مدیریت و برنامه ریزي آموزشی)

 .81-103صص
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هاي آموزشی مؤثر بر ). شناسایی و تحلیل مؤلفه1386( موحد محمدي،حو حسینی، م.  ،یروانی، ه.ا ،پور، ب.خسروي

، شماره 38 -2توانمندي کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردي کشاورزي. مجله علوم کشاورزي ایران، دوره

 .207 -217، صص 2

هاي کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). ارزیابی مشخصه ).1386زالی،م.ر.، مدهوشی،م. و کردنائیج. ا (

  .81-113،  صص 1386نامه مدیریت، پاییز ویژه

). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزي: مطالعه موردي دانشگاه شیراز. علوم 1385زاده،م. و زمانی، غ.ح (شریف

 .107-115، صص 1، شماره37-2کشاورزي ایران، جلد 

رگانه برنامه درسی مقطع کارشناسی با  تأکید بر پرورش اهاي عناصر چه). تبیین ویژگی1388نوروز زاده، ر ( و کوثري،م.

 .1-18، صص 54ریزي در آموزش عالی، شمارهفصلنامه پژوهش و برنامه .هاي کارآفرینیمهارت

فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی سازمان همیاري و هاي کارآفرینی. ). نگاهی نو به آموزش1385کیا،م. و نساج،س (

  .16-20، صص 15اشتغال جهاد دانشگاهی، سال چهارم، شماره 

 هاي آماري. ویرایش اول، چاپ دهم، دانشگاه تهران.). روش1390منصورفر،ك (

Altinay, L. 2008. The relationship between an entrepreneur’s culture and the 

entrepreneurial behaviour of the firm. Journal of Small Business and Enterprise Development, 

15(1), 111–120 

Baum, J.R., Frese, M., Baron, R.A. and Katz, J.A (2007), “Entrepreneurship as an area of 

sychological study: an introduction”, In: Baum, J.R., Frese, M., Baron, R.A. (Eds.), The 

Psychology of Entrepreneurship. Lawrence Earlbaum, Mahwah, NJ, PP. 1–18. 

Clercq, D. D., & Arenius, P. 2006. The role of knowledge in business start-up activity. 

International Small Business Journal, 24(4), 339–358. 

Fallows, J. 1985. The case against credentialism. The Atlantic Monthly, December, 49–67. 

Fathi Vajargah, K. 2007. Principles of Curriculum Development, Publisher: Iran Zamin, 

Seventh Edition. (In Farsi) 

Fraser, S. & Greene, F.J. 2006. Are Entrepreneurs Etemal Optimists or do thay Get Real. 

Economica, 73 (290), 169-192.  



 13            1398تابستان ، 6شماره  و منابع طبیعی خوزستان، کشاورزي علومدانشگاه  رویکردهاي پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزي،فصلنامه علمی 

Gurel, E., Altinay, L., Daniele, R., 2010. Tourism students’ entrepreneurial intentions. 

Annals of Tourism Research, 37 (3), 646–669. 

Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. 1993. Entrepreneurial intentions: Applying the theory of 

planned behavior. Entrepreneurship and Regional Development, 5, 315–330. 

Lanenburg, F. C. and A. C Ornstein (2004); Educational Administration, Concepts and 

Practices; Wadsworth Publishing Complaining.  

Learned, K. E. 1992. What happened before the organization? A model of organization 

formation. Entrepreneurship Theory and Practice, 17(1), 39–48. 

Llewellyn, D. J., & Wilson, K. M. 2003. The controversial role of personality traits in 

entrepreneurial psychology. Education and Training, 45(6), 341–345. 

Manourfar, K. 2004. Statistical Methods. Publisher: Tehran: Tehran university, Institute of 

Publishing and Printing 

Peters, N. 2002. Mixed embeddedness: Does it really explain immigrant enterprise in 

Western Australia? International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 8(1/2), 

32–53. 

Pillis, E., and K.K. Reardon. 2007. The influence of personality traits and persuasive 

messages on entrepreneurial intention: A cross-cultural comparison. Career Development 

International 12, no. 4: 382–96. 

Rauch, A., & Frese, M. 2007. Born to Be an Entrepreneur? Revisiting the Personality 

Approach to Entrepreneurship.  

Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., & Hunt, H. K. 1991. An attitude approach 

to the prediction of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 13–

31. 

Vaziri, M. 2008. The System of Curriculum Development in Iran Higher Education: 

Characteristics and Directions; Doctoral Dissertation, Tehran: Tarbiat Modares University 

(In Farsi). 

Wilson, F., J. Kickul, and D. Marlino. 2007. Gender, entrepreneurial self-efficacy, and 

entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship education. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 31, no. 3: 387–401. 

 

 

 



  14                    کاربردي جهاد کشاورزي البرز-ي مراکز آموزش عالی علمیهاي برنامه درسی و روحیه کارآفرینی دانشجویان: مطالعهمؤلفه

Analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial sprit of 
students, case study: Higher Education Applied Science centers in Alborz 

province 

F.Monavarifard1, S.H.Movahed mohammadi2, A. rezvanfar3 

 

1) M.sc. Graduate of Agricultural Education, College of Agriculture and Natural Resources, University 
of Tehran, Iran. 

2)  and 3. Professors of agriculture extension & education, university of Tehran, Iran. 

*Correspondence author: Monavvarifard@ui.ac.ir 

Received Date: 2019/05/06                                                        Accepted Date: 2019/08/11 

Abstract 

The purpose of this study was analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial spirit of 

students. Statistic Population of this research was consisted of students of Agricultural Jihad ministry in 

Alborz province (N= 2004); that 178 persons were selected as sample by use stratified random sampling 

proportional allocation in tow Higher Education Centers (Imam Khomeini and Javanshir). Data were 

analyzed by using SPSS software. The Results of descriptive statistics showed that the entrepreneurial 

spirit of students was lower than expected, and they entrepreneurial spirit was low. The results of 

correlation analysis showed that between all components of the curriculum with student’s entrepreneurial 

spirit, with confidence %99 have a positive and significant relationship. The results of analysis of 

regression indicated that 69/3% of dependent variable changes were explained by four independent 

variables such as educational content, student, teacher and evaluation. 

Keywords: Curriculum components, Entrepreneurial spirit, Risk taking, Independence. 

 

 


