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      چکیده

 واز مراکز  رو، بسیاريهاي کارآفرینی است. از اینهاي درگیر شدن در فعالیتترین بنیانخودکارآمدي کارآفرینانه یکی از مهم

اند. طی این مدت هاي فراوانی انجام دادهي دانشجویان تالشمؤسسات آموزش عالی در جهت افزایش سطح خودکارآمدي کارآفرینانه

ي دانشجویان را هاي کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانهي بین آموزشتوانند رابطهي آموزشی میهامشخص شده است که مؤلفه

ي دانشجویان نههاي آموزشی در تبیین خودکارآمدي کارآفریناتحت تأثیر قرار دهند. بر این پایه، هدف این پژوهش بررسی نقش مؤلفه

که روایی  اي محقق ساخته بودگیري متغیرها پرسشنامهي میدانی انجام شد. ابزار اندازهکشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه بود که به شیوه

د و د، تأیید شه بودنآن توسط متخصصان موضوعی در گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه که صاحب اثر در این زمین

 Rو   20WinSPSSافزار ها در محیط نرمت.  داده) مورد پذیرش قرار گرفθ= 74/0 – 88/0ي تتاي ترتیبی (پایایی آن نیز از راه محاسبه

ویتنی) نشان داد که بین سطح خودکارآمدي دانشجویانی که در ي میانگین (آزمون منهاي حاصل از مقایسهتجزیه و تحلیل شدند. یافته

 داري وجود ندارد. همچنین، بین کیفیتتفاوت معنی بودند و آنهایی که شرکت نکرده بودند هاي آموزش کارآفرینی شرکت کردهدوره

هاي تحلیل داري وجود دارد. در نهایت، یافتهي مثبت و معنیي دانشجویان رابطههاي آموزشی و درك از خودکارآمدي کارآفرینانهمؤلفه

هاي آموزشی مورد وسط مؤلفهت ي دانشجویاندرصد از واریانس خودکارآمدي کارآفرینانه 27,1رگرسیون ترتیبی گویاي آن بود که 

  فادن).  مک 2R= 10/27شود (بررسی، تبیین می

  

  .رگرسیون ترتیبی و هاي آموزشیه، مؤلفههاي کارآفرینانخودکارآمدي کارآفرینانه، آموزشکلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

است و در اکثر کشورها اعم از ها و مؤسسات آموزش عالی تبدیل به یک پدیده جهانی شده آموزش کارآفرینی در دانشگاه

توسعه یافته یا در حال توسعه رشد چشمگیري داشته است. چرا که تربیت نیروي کارآفرین بر رشد اقتصادي کشورها، تغییر 

 ,.Brändle et alکند (هایی اثرگذار است که به حرکت رو به جلو جوامع کمک میي موقعیتها، و توسعهساختاري سازمان

 Gruber andها و هویت کارآفرینان است (ي ناهمگونی نقشکنندهدر رفتارهاي کارآفرینی منعکس). تنوع 2018

Macmillan, 2017هاي بنیادین مرتبط با کارآفرینی هستند رو، کارآفرینان براي موفقیت نیازمند کسب مهارت). از این

)Welter et al., 2017هستند که براي انجام وظایف مختلف کارآفرینی مورد هایی کلی شامل مهارتطورها به). این مهارت

ها که براي کارآفرینان نو ظهور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، صالحیت ). یکی از این مهارتLiñán, 2009نیازند (

هاي ها در محیطي انجام بهتر کارشود که به کارآفرینان در زمینهاهمیت خودکارآمدي از آنجا ناشی می است.  1خودکارآمدي

 Engel etکند (هاي کارآفرینی خویش، کمک میي آنان از توانمنديناشناخته از طریق جبران کمبودهاي واقعی درك شده

al., 2014دهد. ). باور به خودکارآمدي عالوه بر اثرگذاري بر رفتار انسان، احساسات و افکار کارآفرینان را تحت تأثیر قرار می

اي بسیار انگارند. این افکار زمینهخودکارآمدي ضعیف، انجام کارها را بسیار سخت و فراتر از توان خود میافراد با باور به 

کند. از سوي دیگر، افراد داراي احساس گسترده را در جهت احساس شکست، افسردگی، تنش و درماندگی افراد ایجاد می

نگرند ساس آرامش کرده و به آن به عنوان یک چالش میخودکارآمدي قوي، در مواجهه با وظایف و کارهاي دشوار، اح

)Bandura, 1982هاي کارآفرینی تغییرپذیرند و آنان رو، کارآفرینان نو ظهور باید اطمینان داشته باشند که فرصت). از این

اند که کرده). با این حال، برخی از پژوهشگران استدالل Dimov, 2010ها هستند (برداري از این فرصتقادر به بهره

پذیري، شکل هاي مختلفی مانند ریسکدهند که ناشی از عاملکارآفرینان نو ظهور درجات پایینی از خودکارآمدي نشان می

ي هویت ). در تأیید این موضوع، نظریهDrnovšek et al., 2010هاي فرهنگی و آموزشی آنان  است (شخصیتی، محیط

ي ي انجام کارها (تجربهمدي آن دسته از کارآفرینان که تجارب موفق در زمینهکند که سطح خودکارآبیان می 2اجتماعی

اند (تشویق اند، بازخوردهاي مثبت از محیط دریافت کردهدیده 4هاي نیابتی (مدسازي نقش)اند، آموزشداشته 3فعال)

راي سطح خودکارآمدي باالتري ، و بر این باورند که از موقعیت روحی و جسمی خوب و ثابتی برخوردارند، دا5اجتماعی)

                                                             
1 Self-efficacy 

2 Social cognitive theory 

3 enactive mastery 

4 vicarious learning 

5 social persuasion 
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عنوان خودکارآمدي کارآفرینانه به ).Bandura, 1982, 1986; Boyd and Vozikis, 1994; Lent et al., 1994هستند (

شود که در آمیز کارهایی ویژه در ارتباط با کارآفرینی تعریف میهاي خویش براي انجام موفقیتدرك فرد از توانمندي

توان بیان کرد که خودکارآمدي کارآفرینانه ). بر این پایه میShinnar et al., 2014تجارب فردي است ( ارتباطی تنگاتنگ با

یابد و داراي شش بعد است هاي کارآفرینانه، توسعه و شکل میهاي ساختاري فرایند کارآفرینی است و با آموزشیکی از بنیان

)De Noble et al., 1999 :(1ترسیم روابط 3. ایجاد محیطی نوآورانه؛ 2هاي بازاري؛ و فرصت ي تولیدات جدید. توسعه .

طور که در همان. ي منابع انسانی حیاتی. توسعه6هاي غیر منتظره؛ و . مقابله با چالش5. تعریف هدف اصلی؛ 4گذاري؛ سرمایه

هار روش قابل تقویت و توسعه دارد که باور به خودکارآمدي به چي هویت اجتماعی بیان میمطالب پیشین بیان شد، نظریه

. بر اساس 6هاي فیزیولوژیکیسازي نقش)، تأیید (تشویق) اجتماعی، و حالتي فعال، یادگیري نیابتی (مدلاست: تجربه

تواند خودکارآمدي دانشجویان را به ي خودکارآمدي کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی میي هویت اجتماعی و شش سویهنظریه

ت کند. نخست، آموزش کارآفرینی فرصتی براي درگیر شدن مداوم دانشجویان در انجام کارهاي مختلف چندین روش تقوی

آمیز چنین هاي خویش براي انجام موفقیتي خویش اعتماد دانشجویان به توانمنديآورد که این امر به نوبهفراهم می

سازي نقش را براي دانشجویان از طریق ي مدلزمینهبخشد. دوم، آموزش کارآفرینی هایی در آینده باال بهبود میفعالیت

ي کند. سوم، آموزش کارآفرینی از طریق ارائه بازخورد به دانشجویان زمینهدعوت از سخنرانان یا کارآفرینان واقعی فراهم می

ق بازخورد از سوي تواند از طریکند. سطح خودکارآمدي دانشجویان میتأیید (تشویق) اجتماعی را براي دانشجویان فراهم می

 ;Bergman et al., 2011ها، و گفتگو با دیگران تحت تأثیر قرار گیرد (ها، عملکرد در امتحاندوستان و همکالسی

Oosterbeek et al., 2010; Von Graevenitz et al., 2010هاي کارآفرینی بر خودکارآمدي ). علیرغم اثرگذاري آموزش

هاي آموزشی، اهداف، سوابق دانشجویان، و نوع ها از نظر روشاموش کنیم که این آموزشکارآفرینانه دانشجویان، نباید فر

توانند اثرات هاي آموزشی میهاي آموزشی در محیط). بنابراین، مؤلفهFayolle et al., 2006اند (ها از همدیگر متفاوتبرنامه

ویان داشته باشند. در تأیید این امر، برخی از پژوهشگران ي دانشجاشان بر خودکارآمدي کارآفرینانهمتفاوتی بسته به کیفیت

 Peterman andاند (هاي آموزش کارآفرینانه بر درك از خودکارآمدي کارآفرینانه شناسایی کردهي مثبتی بین برنامهرابطه

Kennedy, 2003; Von Graevenitz et al., 2010; Zhao et al., 2005بین این دو اي را )، برخی دیگر چنین رابطه

اي منفی بین )، و حتی برخی از پژوهشگران رابطهBergman et al., 2011; Oosterbeek et al., 2010مشاهده نکردند (

و  Petermanعنوان مثال، ).  بهCox et al., 2002هاي کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانه شناسایی کردند (آموزش

Kennedy  )2003ي آموزشی گذاري بر روي یک برنامهي جوانان استرالیایی دریافتند که سرمایهي خود درباره) در مطالعه

                                                             
6 physiological states 
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و همکاران  Oosterbeekطور مثبتی بر پذیرش و درك مطلوب از یک فعالیت کارآفرینانه اثرگذار است. از سوي دیگر، به

هاي مورد ي دانشجویان دانشگاههاي کارآفرینانهو ویژگی هاي کارآفرینانهي مثبتی بین آموزش) هیچگونه رابطه2010(

ي آمریکا نشان ) در یک دانشگاه در ایاالت متحده2002و همکاران ( Coxمطالعه در کشور هلند نیافتند. بر عکس، مطالعات 

ي آموزشی دورههاي کارآفرینانه پس از شرکت در داد که سطح درك دانشجویان از خودکارآمدي خویش براي ایجاد فعالیت

ي دانشجویان مقاطع کارآفرینی پایین آمده است. نتایج تجربی پژوهش آنان نشان داد که سطح خودکارآمدي کارآفرینانه

ي آموزشی کارآفرینانه ممکن است تر، کمتر بوده است و نتیجه گرفتند که دورهتحصیلی باالتر در مقایسه با مقاطع پایین

ها، ). با توجه به دوگانگی بین این یافتهCox et al., 2002ارآفرینانه در افراد شود (موجب کاهش سطح خودکارآمدي ک

ي ارزشیابی، تجارب دانشجو، و مدیریت هاي آموزشی دیگري (آموزشگر، روش تدریس، نحوهتوان استدالل کرد که عاملمی

کارآمدي کارآفرینانه دانشجویان اثرگذار باشند. توانند بر خودي آموزش کارآفرینانه میدانشگاه) به غیر از محتواي برنامه

  ي دانشجویان است.   هاي آموزشی بر خودکارآمدي کارآفرینانهبنابراین، این پژوهش جستجوي شناسایی اثر مؤلفه

  هامواد و روش

ها میدانی و از آوري دادههاي کمی، از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ روش جمعاین پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

همبستگی است. جامعه آماري پژوهش را دانشجویان پردیس کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه  -لحاظ آماري توصیفی

 ي خودکارآمدي کارآفرینانهو انحراف معیار نمره  7کوکراننفر از آنان با استفاده از فرمول 126) که N= 770دادند (تشکیل 

گیري تصادفی با انتساب متناسب (از نظر جنس و مقطع تحصیلی) بود. نمونهروش اب شدند. آماري انتخ يبه عنوان نمونه

ي نظري بود که روایی آن از طریق متخصصان موضوعی صاحب اثر در اي برگرفته از پیشینهها پرسشنامهابزار گردآوري داده

کرمانشاه، و پایایی آن از راه مقدار تتاي ترتیبی  ي مباحث کارآفرینی در گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه رازيزمینه

)88/0 – 74/0 =αهاي کارآفرینانه بر اساس سوابق پژوهشی در پنج هاي آموزشی اثرگذار بر آموزش) تأیید شدند. مؤلفه

تدریس، محیط فیزیکی، تجارب دانشجو، کیفیت آموزشگر، و چگونگی ارزشیابی شناسایی شدند  ي روشمؤلفه

)Monavvarifard et al., 2014گویه طراحی و از دانشجویان  148گیري متغیرهاي پژوهش، در مجموع ). به منظور اندازه

تا کامال  1اي از یک تا پنج در قالب طیف لیکرت  از کامال مخالف= خواسته شد که نظر خود را در مورد هر گویه با دادن نمره

براي خودکارآمدي کارآفرینانه بیان کنند. حاصل جمع  5تا خیلی زیاد=  1کم= هاي آموزشی و از خیلی براي مؤلفه 5موافق= 

 گیري سطحهاي بعدي قرار گرفت. الزم به ذکر است که براي اندازهاي براي تجزیه و تحلیلنمرات کسب شده به عنوان پایه

                                                             
7 Cochran's Formula 
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  ). 2015li, Safa and Mange) استفاده شد (2011( 8ي لورزخودکارآمدي کارآفرینانه از پرسشنامه

  وبحث نتایج

 21ترین آنان و جوان 28ترین دانشجو سال بود. مسن 12/3ا انحراف معیار سال ب 21/23ي آماري میانگین سنی نمونه

هاي ي آماري در دورهدرصد از نمونه 34/21درصد دختر بودند. تنها  60/50درصد پسر و  40/49ساله بود. از نظر جنس 

 %76شین بودند. نشهر  %54از دانشجویان ساکن در روستا و  %46آموزش کارآفرینی شرکت کرده بودند. از نظر محل سکونت 

نانه آمدي کارآفریمتأهل بودند. بیشترین فراوانی در میان دانشجویان از نظر سطح خودکار %24ي آماري مجرد و از نمونه

  ). 1ي متوسط است (جدول مربوط به طبقه

 توزیع فراوانی سطح خودکارآمدي کارآفرینانه  دانشجویان :1جدول

  کل  باال  متوسط  پایین  میزان خودکارآمدي کارآفرینانه

  126  37  50  39  فراوانی

  100  20/29  30/39  50/31  درصد

  هاي پژوهشمنبع: یافته

ي ي سویگان خودکارآمدي کارآفرینانه، دانشجویان از نظر سویههاي تبیین کنندهدهد که در بین گویهها نشان مییافته

ها به اند. این یافتهبرخوردار بودهریزي در مقایسه با دانش مالی و مدیریت ابهام از سطح بهتري خالقیت، رهبري، و برنامه

اند. به منظور مقایسه سطح ارائه شده 2همراه میانگین، انحراف معیار، و ضریب تغییرات مربوط به هر گویه در جدول 

هایی شرکت نکرده هاي آموزش کارافرینی با دانشجویانی که در چنین دورهخودکارآمدي دانشجویان شرکت کننده در دوره

ویتنی بهره گرفته شد. بروندادهاي حاصل از این آزمون در ها، از مقایسه میانگین به روش منتوجه به ماهیت داده بودند، با

ها شرکت کرده بودند در ي باالتر از سوي دانشجویانی که در این دورهي کسب شدهگویاي آن است که علیرغم نمره 3جدول 

ي بین رابطهي آنان مشاهده نشد. بین سطح خودکارآمدي کارآفرینانهداري مقایسه با سایر دانشجویان، تفاوت معنی

کارگیري ضریب همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار ي دانشجویان با بههاي آموزشی و خودکارآمدي کارآفرینانهمؤلفه

خودکارآمدي هاي آموزشی با سطح ي مؤلفهدهند که بین همهنشان می 4هاي ضریب همبستگی در جدول گرفت. یافته

ها در داري وجود دارد. این بدان معنی است که با بهبود هر یک از این مؤلفهي مثبت و معنیي دانشجویان رابطهکارآفرینانه

هاي واقعی کارآفرینی از رود و آنان براي ورود به فعالیتهاي کارآفرینی، سطح خودکارآمدي دانشجویان نیز باالتر میآموزش

ي مباحث کارآفرینی (مانند درگیر شدن ها، تجارب دانشجو در زمینهرخوردار خواهند شد. در بین این مؤلفهآمادگی باالتري ب

اي را داشتند) داراي بیشترین همبستگی با سطح هاي کشاورزي که اکثر دانشجویان ساکن روستا چنین تجربهدر فعالیت

                                                             
8 Lorz 
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  خودکارآمدي کارآفرینانه بود. 

ي دانشجویان پردیس کشاورزي و ي خودکارآمدي کارآفرینانههاي تبیین کنندهبندي شاخصرتبه :2جدول 

 منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه

  گویه  سویه

ن رتبه
گی

میان
ي

ا
  

ف معیار
حرا

ان
  

C
V

رتبه 
 

ل
ن ک

گی
میان

  

ت
القی

خ
  

30/0 92/0 98/2 سب و کارکهاي جدید براي هدایت تشخیص فرصت  1  

77/2  
ا بي کسب و کار خالقانه و نوآورانه براي مدیریت بهینههاي شناسایی شیوه

 منابع محدود
74/2 87/0 31/0  2  

32/0 84/0 61/2 ي یک کسب و کارهاي جدید و نوآورانه براي ایجاد یا توسعهي دیدگاهارایه  3  

ی
ش مال

دان
  

30/0  82/0  73/2  سب و کارهاي مرتبط با کبرآورد دقیق سود و هزینه  1  

30/0  71/0  36/2  اري الزم براي کسب و کمایهبینی بودجه و سرپیش  2,58  2  

34/0  91/0  67/2  هاي مالی و اقتصاديانجام تحلیل  3  

ي
برنامه ریز

  

26/0  65/0 41/2  هاها و فعالیتمدیریت زمان در برنامه  1  

30/0  77/0  51/2  نهاهاي کسب و کار و مدیریتاثربخش براي دستیابی به آتنظیم و تدوین هدف  56/2  2  

32/0  90/0  76/2  تحریک، تهیج و برانگیختن افراد  3  

ت ابهام
دیری

م
  

43/0 02/1 36/2 ایستادگی در برابر شکست  1  

95/1  

51/0 03/1 01/2 هایاندوزي و یادگیري از ناکامتجربه  2  

52/0 01/1 94/1 مدریت فقدان قطعیت در کسب و کارها  3  

59/0 09/1 83/1 بینی نشدههاي پیشتغییرپذیريتحمل   4  

59/0 97/0 64/1 هاي پیچیدهپذیري در موقعیتانعطاف  5  

ي
رهبر

  

29/0  85/0  93/2  هدایت و مدیریت یک گروه  1  76/2  

32/0  93/0  86/2  اهاي خاص هاي کاري براي حل تنگتشکیل گروه  2  

35/0  01/1  81/2  تبادل اطالعات با آنیگران و دسازي/برقراري ارتباط با شبکه    3  

41/0  01/1  47/2  یا نوشتاري ها به صورت شفاهیبیان دقیق دیدگاه  4  

  4خیلی زیاد =        3زیاد =       2متوسط =      1کم =      0هاي پژوهش         مقیاس: خیلی کم =منبع: یافته

هاي مقایسه میانگین بین سطح خودکارآمدي دانشجویان شرکت کننده و شرکت نکرده در دوره :3جدول 

   آموزش کارآفرینی

  داريسطح معنی Wویلکاکسون  Uویتنی من  ايمیانگین رتبه  فراوانی  دانشجویان

  11/62 99  شرکت نکرده 
2680  2626  23/0  

  16/76  27  شرکت کرده 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

 ي دانشجویانهاي آموزشی با سطح خودکارآمدي کارآفرینانهتحلیل همبستگی بین مؤلفه :4جدول 

  چگونگی ارزشیابی  کیفیت آموزشگر  تجارب دانشجو  محیط فیزیکی  روش تدریس  هاي آموزشیمؤلفه

  191/0 *  231/0 **  375/0**   141/0 *  284/0**   ضریب همبستگی

  013/0  000/0  000/0  041/0  001/0  داريسطح معنی

  خطا 05/0داري در سطح معنی *خطا    01/0داري در سطح معنی**هاي پژوهش                      منبع: یافته
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 ي دانشجویان از رگرسیون به روشهاي آموزشی بر سطح خودکارآمدي کارآفرینانهبه منظور تعیین نقش هر یک از مؤلفه

نشان  5هاي حاصل از رگرسیون ترتیبی در جدول گردآوري شده استفاده شد. یافتههاي ترتیبی با توجه به مقیاس داده

درصد از احتمال  10/27ي دانشجویان در مجموع ي آموزشی اثرگذار بر سطح خودکارآمدي کارآفرینانهدهد که پنج مؤلفهمی

و مقدار برآورد و سطح  5فادن). دقت در جدول  مک 2R= 271/0کنند (واریانس خودکارآمدي کارآفرینانه را تبیین می

بینی هاي روش تدریس، تجارب دانشجو، کیفیت آموزشگر، و چگونگی ارزشیابی پیشدهد که مؤلفهها نشان میداري آنمعنی

 ي دانشجویان هستند.رتقاء سطح خودکارآمدي کارآفرینانههاي مناسبی براي اکننده

 ي دانشجویانهاي آموزشی بر خودکارآمدي کارآفرینانهیبی نقش مؤلفهي رگرسیون ترتخالصه:5جدول 

 Std.Error Wald P R2 برآورد  متغیر

 x1 38/0 05/0روش تدریس 
73/

11 
000/0 

R2 Cox and Snell = 0/193 

R2 Nagelkerke = 0/212 

R2  McFadden = 0/271 

  x2  22/0  12/0  32/9  049/0 محیط فیزیکی 

  x3  49/0  93/0  25/16  000/0تجارب دانشجو 

کیفیت آموزشگر 

x4  
31/0  06/0  

34/

10  
003/0  

 چگونگی ارزشیابی

 x5  
24/0  09/0  08/7  037/0  

  

  گیريبحث و نتیجه

رو، بسیاري هاي واقعی کارآفرینی است. از اینهاي درگیر شدن در فعالیتترین بنیانخودکارآمدي کارآفرینانه یکی از مهم

اند و هاي فراوانی انجام دادهآموزش عالی در جهت افزایش سطح خودکارآمدي در دانشجویان تالشاز مراکز و مؤسسات 

هایی انتظار اند. با این حال، نتایجی که از اجراي چنین دورههاي آموزشی متعددي را در این زمینه به اجرا گذاشتهبرنامه

اند. اجراي چنین نان که شایسته است، نایل نگشتهها به اهداف مد نظر خویش چرفت حاصل نشده و این برنامهمی

ها و مؤسسات مختلف نتایج متفاوتی به همراه داشته است، هایی براي ارتقاء سطح خودکارآمدي کارآفرینانه در دانشگاهآموزش

ي نداشته و یا طوري که در برخی مؤسسات موجب ارتقاء سطح خودکارآمدي کارآفرینانه و در برخی موارد بر ارتقاء آن اثربه

) و 3ي میانگین در جدول هاي این پژوهش (آزمون مقایسهحتی اثري منفی بر آن داشته است. این امر، توسط یافته

و  Cox)، و 2005و همکاران ( Fayolle)، 2010و همکاران Kandi )2003 ،(Oossraik )و  Pitermanهاي پژوهش

هاي کارآفرینانه بر سطح خودکارآمدي ایج متفاوت حاصل از اجراي آموزش) مورد تأیید قرار گرفته است. نت2003همکاران (

تواند ها میها آموزشی و مؤسسات آموزش عالی مختلف، این مسئله را در ذهن ایجاد کرد که این تفاوتکارآفرینانه در محیط

هاي آموزشی اثرگذار سوابق مطالعاتی مؤلفهگیري از رو، با بهرههاي آموزشی دخیل در این فرایندها باشد. از اینناشی از مؤلفه
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ي روش تدریس، محیط فیزیکی، تجارب دانشجویان، کیفیت آموزشگر، و هاي کارآفرینانه در قالب پنج مؤلفهبر آموزش

ي دانشجویان مورد آزمون قرار گرفت. چگونگی ارزشیابی شناسایی شدند و روابط آنها با سطح خودکارآمدي کارآفرینانه

جز محیط فیزیکی) و سطح هاي آموزشی (بهي مؤلفهاي حاصل از ضریب همبستگی گویاي آن بود که بین همههیافته

و  Bergmanهاي ها نتایج پژوهشداري وجود دارد. این یافتهي مثبت و معنیي دانشجویان رابطهخودکارآمدي کارآفرینانه

)  را مبنی بر اثرگذاري 2010و همکاران ( Von Graevenitz)، 2010و همکاران ( Oossraik)، 2011همکاران (

صورت هاي تدریس (درگیر کردن مداوم دانشجویان در انجام کارهاي مختلف بههاي مختلف آموزشی مانند روشمؤلفه

ي گردد، چگونگی ارزشیابی (ارائهسازي نقش براي دانشجو که موجب کسب تجارب براي وي در محیط واقعی میعملی)، مدل

طوري که موجب تقویت حس خودکارآمدي در دانشجویان شود)، و محیط فیزیکی (تأیید و دها و عملکرد در امتحان بهبازخور

ریزان و تواند به مدیران، برنامههاي این پژوهش از چند راه میکند. یافتهتشویق اجتماعی و امکانات آموزشی) تأیید می

ها با توجه به نقش محیط فیزیکی در تقویت حس د: اول، مدیران دانشگاههاي آموزش کارآفرینانه کمک کنآموزشگران دوره

ي دانشجویان تالش کنند که محیط دانشگاه را هم از نظر امکانات فیزیکی (امکانات مورد نیاز اعضاي خودکارآمدي کارآفرینانه

زمانی (ایجاد جوي که در آن ي کارآفرینی) و هم از نظر جو ساهاي اثربخش در زمینههیأت علمی براي انجام آموزش

آمیز کارها را دارند و از نظر اجتماعی دانشجویان احساس مفید بودن داشته باشند و بدین باور برسند که توان انجام موفقیت

هاي آموزشی یزان دورهرتأیید شوند) به شکلی مدیریت کنند که درك از خودکارآمدي در دانشجویان ارتقاء یابد؛ دوم،  برنامه

ها را مد نظر قرار دهند و اي آموزش کارآفرینانه، تجارب شرکت کنندگان در این برنامههانتخاب دانشجویان براي دوره در

اند، استفاده کنند و جایگاه آنها را ي کارآفرینی داشتهآموزشگرانی که تجارب عملیاتی در زمنیه-حتی از آنان به عنوان کمک

هاي هایی در روشآموزش کارآفرینی به صورت مشخص و قانونی تعیین کنند؛ و سوم، آموزشگران چنین دوره يدر برنامه

که موجب وري بازنگري کنند که موجب ارتقاء حس خودباوري در میان دانشجویا شود نه اینطتدریس و ارزشیابی خویش به

توانند با ل مناسب در این زمینه، آموزشگران میحاهسرخوردگی و احساس شکست در آنان گردد. براي دستیابی به یک ر

ارِ مورد قبول دو طرف درگیر در فرایند (آموزشگر کند و تبادل دیدگاه با دانشجویان، به بهترین راهماستفاده از گفتگوهاي نظام

هاي کارآفرینانه در ی آموزشتواند به اثربخشهاي این پژوهش از نظر تئوریک مییابند. افزون بر این، یافته و دانشجو) دست

  هاي کشاورزي و منابع طبیعی کمک شایان توجهی نماید. ویژه دانشگاهمؤسسات آموزش عالی و به
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Abstract 

Entrepreneurial Self-efficacy (ES) is one of the essential elements for individual engagement in real 

entrepreneurial activities. Therefore, so many of universities across the world attempted to increase the 

level of students’ ES. Meanwhile, scholars identified that educational component can affected 

relationships between entrepreneurial educations activities and students’ ES. Therefore, the purpose of 

this research was to analyzing the effect of educational components on students’ ES. The population of 

study was agriculture and Natural Resources University students in Razi University at Kermanshah. 

From that, 126 persons were selected as sample by using stratified random sampling (based on gender). 

A researcher-made questionnaire was the main tool for collecting research data which experts 

confirmed its validity, and its reliability confirmed by calculating the ordinal theta (θ = 0.74 – 0.88). 

Data were analyzed using SPSSWin20 and R software. Finding of compare analysis showed that there are 

no significant differences between students’ ES. Moreover, a positive and significant relationship 

between educational components and students’ ES was observed. Finally, results of ordinal regression 

indicated that the educational components are good predictor for develop of students’ ES and in total 

explained about 27.10% of variances of students’ ES. 
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