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شماره 39، زمستان 1395

مقدمه
و  كارآفرینـی  روحیـه  موضـوع  گذشـته  سـال  چنـد  در 
را  پژوهشـگران  از  بسـیاری  عالقـه  آن،  بـر  مؤثـر  عامل هـای 
پژوهـش هـای چنـدی در  هـر سـاله  و  كـرده  بـه خـود جلـب 
ایـن زمینـه بـر پایـه ی نظریـه  هـای رفتـاری و روانشناسـانه1، 
محیطـی2، فرهنگـی3 دیدگاه منابـع پایه4 و دیدگاه شـبكه5، 
انجـام می گیرند. بسـیاری از این پژوهش هـا بر اهمیت نظریه 
رفتاری و روانشناسـانه و ارتباط آن بـا روحیه كارآفرینی تأكید 
دارنـد. بـر ایـن پایـه، ویژگی هایـی چـون انگیـزه ی پیشـرفت، 
بـه خطـر پذیـری، خالقیـت،  منبـع كنتـرل درونـی، گرایـش 
همـكاران،  و  لـوكا  )رودریـكا  ابهـام  تحمـل  اسـتقالل طلبی، 
2013؛ زامپتاكیـس، 2008(، هـوش هیجانـی )احمـد اغلـو و 
همـكاران، 2011(، خـود كارآمـدی كارآفرینانـه6 )پـرودان و 
دموسـک، 2010( و مهـارت و عالقه به كارآفرینی )اسـچمیت-
رودرمونـد، 2004(، بـه عنـوان پیـش بینـی كننده هـای خوبی 

بـرای روحیـه كارآفرینـی بـه شـمار مـی آینـد.
بـه عنـوان یـک ویژگـی فـردی  خودكارآمـدی كارآفرینانـه 
مـورد  دهـد،  مـی  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  كارآفرینـی  رفتـار  كـه 
رردان،  و  )پیلـس  اسـت  گرفتـه  قـرار  پژوهشـگران  توجـه 
2007(. آنـان بـر ایـن باورنـد كـه خودكارآمـدی كارآفرینانـه، 
كارآفرینـان را توانمنـد می سـازد تـا با كارهای مبهـم و پیچیده 
در طـول فراینـد كارآفرینـی درگیـر شـده و بـا موفقّیـت آنهـا را 
انجـام دهنـد )ویلسـون و همـكاران، 2007(. افـزون بـر ایـن، 
خودكارآمـدی كارآفرینانـه تـوان كارآفرینـان را برای شـناخت 
بـا  رویارویـی  و  منبع هـا  مدیریـت  كارآفرینـی،  فرصت هـای 
چالـش هـا در كل فراینـد كارآفرینـی تحت تأثیر قـرار می دهد 
)كومـار، 2007(. تجربه هـا نیـز، بیانگـر وجـود رابطـه  مثبـت و 
معنـی دار بیـن خودكارآمـدی كارآفرینانـه و روحیـه كارآفرینی 
و  )مكـو  اسـت  كارآفرینانـه  هـای  فعالیـت  ایجـاد  جهـت  در 

 .)2012 خدابخشـی،  2009؛  تایسـزک، 
ویژگـی  تقویـت  و  توجـه  لـزوم  بیانگـر  امـر،  ایـن  در  دقـت 
ویـژه  بـه  مـردم،  یكایـک  كارآفرینانـه ی  خودكارآمـدی 
دانشـجویان به عنوان ركن پایه ای رشـد و شـكوفایی اقتصادی 
ایـن مهـم،  بـه  آینـده كشـور اسـت. پیـش شـرط دسـت یابی 
شناسـایی عامل هـای مؤثـر بـر تقویـت ویژگـی خودكارآمـدی 
اسـت  دانشـگاهی  محیط هـای  در  دانشـجویان  كارآفرینانـه 
برنامه ریـزی  می تـوان  عامل هـا  ایـن  شناسـایی  بـا  كـه  چـرا 

كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  تقویـت  راسـتای  در  مناسـب تری 
داد.  انجـام  دانشـجویان 

منبـع  چهـار  اجتماعـی،  شـناختی  نظریـه  بـه  توجـه  بـا 
اصلـی اطالعـات شـامل تجربه هـای حركتـی موفـق7،  تجارب 
نیابتـی یـا مشـاهده ای8، ترغیـب اجتماعـی9 و موقعیت هـای 
افزایـش سـطح  روانـی10 می تواننـد موجـب  و  فیزیولوژیكـی 
تجربه هـای  شـوند.  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 
حركتـی موفـق توانمندتریـن منبـع ایجاد حـس خودكارآمدی 
كارآفرینانـه در دانشـجویان اسـت چـرا كـه ایـن تجربه هـا گـواه 
معتبـری بـرای دانشـجویان در راسـتای این كـه آنـان توانایـی 
می سـازد  فراهـم  دارنـد،  را  وظایـف  موفقیت آمیـز  انجـام 
خـود  فعالیت هـای  پیامـد  دانشـجویان   .)2006 )پالمـر، 
خـود  باورهـای  توسـعه  بـرای  آنهـا  از  و  می كننـد  تفسـیر  را 
فعالیت هـای  و  كارهـا  انجـام  بـرای  توانمندیشـان  دربـاره ی 
خودارزیابی هـا  و  تفسـیر  ایـن  می كننـد.  اسـتفاده  بعـدی 
موجـب احسـاس خودكارآمـدی كارآفرینانـه در وی می شـود 
)بنـدورا، 1997(. ایـن حـس خودكارآمـدی قـوی به وسـیله ی 
حسـی  چنیـن  بلكـه  نمی شـود  ایجـاد  آسـان  موفقیت هـای 
نیازمنـد تجربـه ی چیرگـی بـر بازدارنده هـا و شـرایط سـخت از 

راه تـالش و پشـتكار اسـت )همـان منبـع(. 
تجربه هـای  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  ایجـاد  دوم  منبـع 
نیابتـی اسـت كـه از راه الگوهـای اجتماعـی فراهـم می شـوند. 
دانشـجویان اطالعـات دربـاره توانمندیشـان را از راه مشـاهده 
دیگـران، بـه ویژه هم سـاالنی كه برای مقایسـه مناسـب اند، به 

دسـت می آورنـد )اسـچونک، 1987(. 
دانشجویان بیشتر اطالعات مربوط به كاری را كه توان انجام 
آن را دارند، تایید و دریافت می كنند )اسچونک، 1987(.  اگر 
شرایط  در  هستند  دانشجو  با  نزدیک  ارتباط  در  كه  افرادی 
كار،  انجام  برای  وی  توانمندی های  به  شک  جای  به  دشوار 
به توانمندی های او ایمان داشته باشند، حس خودكارآمدی 
ایجاد  این  كرد.  خواهند  تقویت  آسانی  به  را  او  كارآفرینانه ی 
در  دانشجویان  به  كه  است  منبعی  سّومین  اجتماعی،  میل 
كمک  كارآفرینانه شان  خودكارآمدی  به  باور  تقویت  راستای 
بازخورد هنگامی بسیار  ارزیابی  باورساز و  ارتباطات  می كند. 
اثربخش است كه فرد ارایه دهنده ی این اطالعات، از دیدگاه 
دانشجویان فردی آگاه و قابل اعتماد و اطالعات او واقع بینانه 

باشد )بنگ و اسكالویک، 2003(.
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چهارمیـن منبـع تقویـت حـس خودكارآمـدی كارآفرینانـه 
دانشـجویان مربـوط بـه حالت هـای فیزیولوژیكـی، احساسـی 
و خلـق و خـوی خودشـان اسـت. نشـانه هایی ماننـد نگرانـی، 
واكنش هـای تنـش زا و هیجـان می توانـد به عنوان نشـانه هایی 
ناتوانـی تفسـیر شـوند. خلـق و خـوی  از شكسـت و ضعـف و 
كارآفرینانـه كمـک می كنـد  تقویـت خودكارآمـدی  بـه  مثبـت 
و افسـردگی روحـی موجـب ضعـف آن می شـود )پاجاریـس، 
فكرهـا  تغییـر  و  كنتـرل  تـوان  مـردم  كـه  همان گونـه   .)1997
حـس  كـه   دانشـجویانی  دارنـد،  را  خـود  احسـاس های  و 
خودكارآمـدی باالیـی دارنـد موقعیت های تنـش زا را به عنوان 
منبعـی انـرژی زا بـرای عملكـرد بهتـر می داننـد. ایـن در حالی 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  حـس  بـا  دانشـجویان  كـه  اسـت 
پاییـن، چنیـن موقعیت هـای تنش زایـی را بـه عنـوان ضعـف و 

ناتوانـی خـود تفسـیر می كننـد. 
شناختی  نظریه  كه  چهارگانه ای  منبع های  به  توجه  با 
كارآفرینانه  خودكارآمدی  حس  افزایش  برای  اجتماعی 
كرد  استدالل  چنین  می توان  است،  كرده  مطرح  دانشجویان 
ماهیت خودكارآمدی  به  توجه  با  درسی  برنامه  مؤلفه های  كه 
ایفا  آن  تقویت  در  انكارناپذیر  نقشی  می توانند  كارآفرینانه 
كنند. در تأیید این امر، پژوهش های اخیر بیان كرده اند كه 
خود كارآمدی كارآفرینانه ممكن است از راه تربیت و آموزش 

افزایش پیدا كند )فلورین و همكاران، 2007(. 
را  مختلفـی  هـای  فرصـت  درسـی  برنامـه  مؤلفه هـای 
مختلـف  جنبه هـای  توسـعه  منظـور  بـه  دانشـجویان  بـرای 
تجربـه،  مهـارت،  چـون:  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 
ویژگـی  مـورد  در  داوری  و  اجتماعـی  رضایـت  مدل سـازی، 
هـای روانشـناختی مرتبـط بـا كارآفرینی خود، فراهـم می كند 
)پیهـی و باقـری، 2010(. افـزون بـر ایـن، پژوهـش هـا نشـان 
كارآفرینـی  هـای  ظرفیـت  از  دانشـجویان  برداشـت  كـه  داده 
و  یافتـه  افزایـش  درسـی  برنامـه  مؤلفه هـای  كمـک  بـه  خـود 
انگیـزه آنـان بـرای درگیـر شـدن در رفتـار كارآفرینـی بـاال مـی 
رود )ویلسـون و همـكاران، 2007؛ فایـول گایلـی و السـاس-

 .)2013 همـكاران،  و  كاسـوف  2006؛  كلـرک، 
افـراد  یادگیـری در  و روش هـای  انگیـزه هـا  توانایـی هـا، 
متفاوت انـد و در یادگیـری بهینـه و مناسـب، سـبک یادگیـری 
ویـژه هـر فراگیـر مـد نظـر قـرار مـی گیـرد. لـذا، آموزشـگران 
حـس  الزم،  شـرایط  و  مناسـب  جـو  ایجـاد  بـا  تواننـد  مـی 

خودكارآمـدی كارآفرینانـه فراگیـران را تقویـت كننـد و یـا بـا 
رفتارهـای نادرسـت، اعتمـاد بـه نفـس آنـان را از بیـن بـرده و 
بازدارنـده ی رشـد حـس خودكارآمدی كارآفرینانه آنان شـوند 
بیـان  ماننـد  رفتارهایـی  بـا  آموزشـگران   .)2007 )حسـینی، 
پرسـش های بـاز پاسـخ، داشـتن سـعه صـدر در برابـر ابهـام و 
تحمـل آن، ارایـه رفتـار تفكـر خـالق، تشـویق فراگیرانـی كـه 
پاسـخ هـای غیـر منتظره  مـی دهنـد، خودكارآمـدی فراگیران 

را رشـد مـی دهنـد )جینگـو، 2003(.
 ایـن آموزشـگران كالس هایـی فراگیـر محـور دارنـد. وجود 
كیفیـت  آسـانگرا  آموزشـگران  بـا  همـراه  كالس هایـی  چنیـن 
آمـوزش را افزایـش مـی دهنـد و افـراد را بـرای تفكـر تحریـک 
تقویـت روحیـه  و  فراگیـران  بـه  آمـوزش  بـا  آنـان  كننـد.  مـی 
و  مؤثـر  و  نوآورانـه  هـای  اندیشـه  و  باورهـا  پذیـرش  در  شـان 
ارزیابـی  خـود  از  اسـتفاده  بـه  فراگیـران  تشـویق  همچنیـن، 
هـای  همكالسـی  دیگـر  بـرای  هـا  مفهـوم  توضیـح  و  منظـم 
و  را مهـم جلـوه مـی دهنـد  یادگیـری  راه  از  یادگیـری  خـود، 
هم سـاالن  از  مثبـت  سـیگنال های  دریافـت  بـا  دانشـجویان 
در  و  می كننـد  خودكارآمـدی  حـس  خـود  هم كالسـی های  و 
نتیجـه آن بـاور خودكارآمـدی كارآفرینانه آنان نیـز باال می رود 
)داونس-لمبـاردی، 1996(. پژوهـش هـا در ایـن زمینه نشـان 
داده اسـت كـه رابطـه معنی داری بیـن مولفه های آموزشـگر و 
روش تدریـس با خودكارآمـدی كارآفرینانه دانشـجویان وجود 

دارد )هامـز و نـش، 1996؛ جینگـو، 2003(.
ارزشـیابی، یكـی دیگـر از مؤلفه های برنامه درسـی و بخش 
مهمـی از فرایند آمـوزش و تجربه ی یادگیری فراگیران اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، روش ارزشـیابی از آموختـه هـا از یـک سـو، 
ابـزار یـا عامـل مهمـی در تعییـن ثمربخشـی یـا تاثیـر فعالیـت 
هـای انجام شـده و شناسـایی نتایـج، برای بهبود بخشـیدن به 
فراینـد یادگیـری و از سـوی دیگـر، بـرای فراگیران یـک تجربه 

یادگیری شـمرده شـود )عارفـی، 2005(.
مرتبـط  دانشـجویان  یادگیـری  روش  بـا  ارزشـیابی  روش 
اسـت؛ چراكـه بـه طور معمـول با تغییـر روش های ارزشـیابی، 
روش های یادگیری دانشـجویان نیـز تغییر كرده و به پیروی از 
آن، نـوع یادگیـری دانشـجویان نیـز تغییر خواهد كـرد. به طور 
مثـال، اسـتفاده از ارزشـیابی های بـاز و تاكیـد بـر انجـام پروژه 
هـا منجـر بـه تقویـت ادراک و یادگیـری هـای مسـتقل و عمیق 
تـر دانشـجویان می شـود )همان منبـع(. این شـیوه ی ارزیابی 

مؤلفه های برنامه درسی بر ...
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می توانـد موجـب ایجـاد تجربه های موفـق حركتی و یـا نیابتی 
شـود و چنانچـه در مبحـث پیشـین عنـوان شـد، تجربه هـای 
موفـق حركتـی و نیابتـی دارای نقـش انكارناپذیری در توسـعه 
و ارتقـای حـس خودكارآمـدی كارآفرینانه دانشـجویان دارند.  
در  دانشـجویان  كـردن  درگیـر  بـا  آموزشـی،  محتـوای 
فرایندهـای یادگیـری در كالس، بـه توسـعه دانـش و مهـارت 
رشـته  در  بتواننـد  دانشـجویان  تـا  شـد  خواهـد  منجـر  هایـی 
تخصصـی شـان دیدگاه هایـی را مطرح كنند و ارتبـاط آنها را با 
كاربـرد در محیـط های كاری بیابند و بـرای به كار بردن دیدگاه 
هـا و آموختـه هایشـان در جهـان واقعـی راهـكار ارایـه دهند و 
در محیـط كاری، رقابـت كنند و در نهایت حـس خودكارآمدی 

كارآفرینانـه خـود را تقویـت كننـد )بـراون، 1999(.
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  دربـاره ی  كـه  آنچـه  پایـه ی  بـا 
دانشـجویان و نقـش مولفه هـای برنامـه درسـی در تقویـت آن 
عنـوان شـد می تـوان مـدل نظـری پژوهـش را برابـر نـگاره ی 
ترسـیم كـرد. ایـن در حالـی اسـت كـه بـا وجـود اهمیـت مؤلفه 
هـای برنامـه درسـی بـه عنـوان قلـب هـر مركـز دانشـگاهی در 
كنـون  تـا  دانشـجویان،  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  پـرورش 
پژوهشـی كـه به طـور ویـژه بـه بررسـی نقـش ایـن مؤلفـه هـا بر 
آمـوزش  مركزهـای  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 
عالـی علمی-كاربردی كشـاورزی بپردازد، انجام نشـده اسـت. 
از ایـن رو، ایـن پژوهـش در پـی یافتـن رابطـه ی بیـن هـر یـک 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  بـا  درسـی  برنامـه  مؤلفه هـای  از 
دانشـجویان اسـت و میـزان تاثیـر هـر یـک از ایـن مؤلفـه هـا را 

می كنـد.  بررسـی 
 

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر ماهیـت از نـوع كمـی، از لحـاظ هدف 
از  و  میدانـی  هـا  داده  آوری  گـرد  روش  لحـاظ  از  كاربـردی، 
لحـاظ امـكان و تـوان كنتـرل متغیرهـا شبه آزمایشـی یـا عّلی-
ارتباطـی اسـت. جامعـه آمـاری را دانشـجویان مراكـز علمـی-
كاربردی آموزش عالی كشـاورزی در اسـتان البرز تشـكیل می 
دادنـد )N=2004(. حجـم نمونـه با اسـتفاده از فرمـول كوكران 
خودكارآمـدی  كل  نمـره  معیـار  انحـراف  گرفتـن  نظـر  در  و 
روش  از  نمونه گیـری  بـرای  و  تعییـن  تـن   178 كارآفرینانـه، 
متناسـب  اختصـاص  بـا  ای  طبقـه  تصادفـی  نمونه گیـری 
اسـتفاده شـد. ابـزار اصلـی گـردآوری داده هـا پرسشـنامه ای 
محقـق سـاخت بود كـه روایی ظاهـری و محتوایی آن، توسـط 
نظرسـنجی از متخصصان و روایی سـازه، با اسـتفاده از تحلیل 
آمـاره ی  داری  معنـی  و   KMO  =0/724( اكتشـافی  عاملـی 
بارتلـت در سـطح یـک درصـد خطـا( تاییـد شـد. همچنیـن، 
بـه منظـور تعییـن پایایـی پرسشـنامه، از آزمون تتـای ترتیبی 
اسـتفاده شـد. نتایـج ایـن آزمـون در جـدول 1 گویـای پایایـی 
بـه  اسـت.  آن  مختلـف  بخش هـای  بـرای  پرسشـنامه  بـاالی 
منظور سـنجش میـزان خودكارآمدی كارآفرینانه دانشـجویان 

از پرسشـنامه مولـر و گویـک11 )2003( اسـتفاده شـد. 
 3( 1-جسـتجوگری  شـاخص:  پنـج  از  پرسشـنامه  ایـن 
گویـه(؛ 2- برنامه ریـزی )4 گویـه(؛ 3-مدیریـت )3 گویـه(؛  4- 
بـه كارگیـری منابـع انسـانی )6گویـه(؛ و  5- بـه كارگیـری منابع 
مالـی)3 گویـه( )در قالـب طیـف لیكـرت از خیلـی كم تـا خیلی 
زیاد( تشـكیل شـده اسـت كه گویه هـای آن در جـدول 3 آورده 
شـده اسـت. بـر پایـه ی پرسشـنامه یـاد شـده، هر پاسـخگو در 
نهایـت امتیـازی بیـن صفـر تـا 76 كسـب می كـرد كـه مبنـای 
میـزان خودكارآمـدی كارآفرینانه وی قـرار می-گرفت. با توجه 
بـه امتیـاز كسـب شـده و انحـراف معیار حاصـل از ایـن آزمون، 
دانشـجویان از نظـر میـزان خودكارآمـدی كارآفرینانـه در سـه 
طبقـه پاییـن، متوسـط و باال دسـته بندی شـدند. فرمول مورد 
اسـتفاده بدیـن منظـور در زیر آورده شـده اسـت )گانگادهاراپا 

و همـكاران، 2007(.

A<mean -1/2 sd: پایین
mean -1/2 sd<B<mean+1/2 sd:متوسط 
C >mean +1/2 sd: باال

خودكارآمدی  بر  درسی  برنامه  مولفه های  تأثیر  نگاره1- 
كارآفرینانه دانشجویان آموزش عالی علمی-كاربردی كشاورزی

آموزشگر

ارزشیابی
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بــه منظــور ســنجش ارزیابــی دانشــجویان از میــزان توجــه 
بــه مولفــه هــای برنامــه درســی در مركزهــای آموزشــی مــورد 
 )2014( همــكاران  و  فــرد  منــوری  پرسشــنامه  از  بررســی 
 49 دارای  مجمــوع  در  پرسشــنامه  ایــن  گردیــد.  اســتفاده 
ــر(  ــاز صف ــم )امتی ــی ك ــرت از خیل ــف لیك ــب طی ــه در قال گوی
تــا خیلــی زیــاد )امتیــاز 4( بــه منظــور ســنجش میــزان توجــه 
ــی  ــوزش عال ــای آم ــی در مركزه ــه درس ــای برنام ــه مؤلفه ه ب

می باشــد.  كشــاورزی  علمی-كاربــردی 

یافته ها
بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده از آمـار توصیفـی، میانگیـن 
سـنی دانشـجویان 26/21 سـال بـا انحـراف معیـار 7/11 سـال 
بـود. پیـر تریـن دانشـجو 55 سـال و جـوان تریـن دانشـجو 20 
سـاله بود. از نظر جنسـیت 49/4 درصد از پاسـخگویان، پسـر 
و 50/6 دختـر بودنـد.15/7 درصـد دارای پیشـینه كسـب و كار 
در خانـواده بودنـد. از نظـر محـل سـكونت 11/2 درصد سـاكن 
 12/3 داشـتند.  سـكونت  شـهر  در  درصـد   88/8 و  روسـتا  در 
درصـد از پاسـخگویان در مقطـع كاردانـی و 87/7 درصـد در 
مقطـع كارشناسـی مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. 65/2 درصـد 

مجـرد و 34/8 متأهـل بودنـد. 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  میـزان  تعییـن  منظـور  بـه 
دانشـجویان، بر پایه نمره كسـب شـده و انحـراف معیار حاصل 
از متغیـر وابسـته، دانشـجویان در سـه دسـته، طبقـه بنـدی 
شـدند. یافتـه هـا )جـدول 2( نشـان داد كـه 31/50 درصـد از 

پاسـخگویان از نظـر خودكارآمـدی كارآفرینانـه در حـد پایین، 
39/30 درصـد  متوسـط و 29/20 درصـد در حـد باال بـوده اند. 
ایـن یافتـه  گویـای آن اسـت كـه بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه 

خودكارآمـدی در حـد متوسـط بـوده اسـت.

گویه هـای  بنـدی  اولویـت  از  آمـده  دسـت  بـه  یافته هـای 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  از  دانشـجویان  ادراک  بـه  مربـوط 
در جـدول 3 نشـان می دهد كـه دانشـجویان از نظـر توانمندی 
یافتـن یـک دیدگاه جدیـد برای تولیـد یک محصول یـا ارایه ی 
یـک خدمـت، بـرآورد میـزان سـرمایه اولیـه و سـرمایه كاری 
دیگـران  كـردن  مجـاب  كار،  و  كسـب  آغـاز  بـرای  نیـاز  مـورد 
بـه شـناخت و بـاور بـه دیـدگاه و طـرح هـای فـردی بـرای یـک 
و  سـازماندهی  و  كاركنـان،  راهنمایـی  جدیـد،  كار  و  كسـب 
حفـظ پیشـینه های مالـی مرتبـط بـا كسـب و كار، در وضعیـت 
بـه  مربـوط  توانمندی هـای  دیگـر  بـه  نسـبت  مناسـب تری 
از  دانشـجویان  ادراک  مقابـل،  در  دارنـد.  قـرار  شـاخص  هـر 
توانمنـدی  خویش در زمینه ی شناسـایی یک نیـاز برای تولید 
یـا ارایـه خدمـت، تعیین یـک قیمت رقابتـی بـرای محصول یا 
خدمـت جدیـد، توضیح روشـن و دقیـق  دیدگاه كسـب و كار به 
صـورت شـفاهی یا نوشـتاری، واگـذاری اختیـار و مسـئولیت، 
بازبینـی و تفسـیر صورت هـای مالـی در در وضعیـت مناسـبی 

قـرار ندارنـد و در ایـن مواردهـا، نیازمنـد آمـوزش هسـتند.
 هم چنیـن، میانگیـن كل هـر یـک از شـاخص هـای خـود 
در  كـه   )3 )جـدول  دهـد  مـی  نشـان  كارآفرینانـه  كارآمـدی 
دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  شـاخص های  بیـن 
)رهبـری(،   هدایـت  توانایـی  شـاخص های  ترتیـب  بـه 
و  انسـانی  منابـع  به كارگیـری  جسـتجوگری،  برنامه ریـزی، 
قـرار  آخـر  تـا  اول  اولویت هـای  در  مالـی  منابـع  به كارگیـری 

جدول1- مقدار تتای ترتیبی متغیرهای پژوهش

ردیف 

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

مولفه های برنامه درسی

شاخص های خودکارآمدی 
کارآفرینانه

نام متغیر

روش تدریس
محتوا

محیط فیزیكی
آموزشگر
ارزشیابی
مدیریت

جستجوگری
برنامه ریزی

هدایت
به كارگیری منابع انسانی

به كارگیری منابع مالی

تتای ترتیبی 

0/88
0/83
0/85
0/76
0/85
0/78

0/87
0/91
0/89
0/93
0/81

جدول2- توزیـع فراوانی میـزان خودكارآمـدی كارآفرینانه 
دانشجویان

ردیف 

پایین )كمتر از 48(
متوسط )48-56(
باال )بیشتر از 56(

كل

نام متغیر

56
70
52

178

تتای ترتیبی 

31/50
39/30
29/20

100
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میانگیـن  كـه  اسـت  آن  از  گویـای  یافته هـا  ایـن  گرفتنـد. 
زمینـه  در  خـود  توانمندی هـای  بـه  دانشـجویان  اعتمـاد 
خودكارآمـدی كارآفرینانـه متوسـط و رو بـه پایین اسـت كه در 
ایـن بیـن، خودكارآمدی به كارگیـری منابـع مالـی در وضعیـت 

دارد.   قـرار  شـاخص ها  دیگـر  بـه  نسـبت  نامناسـب تری 
نتیجـه ی به دسـت آمـده از محاسـبه ی ضریب همبسـتگی 
روش  مؤلفه هـای  بیـن  كـه  می دهـد  نشـان   4 جـدول  در 
تدریـس، محتـوای آموزشـی، آموزشـگر و ارزشـیابی بـا میزان 

خودكارآمـدی كارآفرینانـه دانشـجویان، رابطه مثبـت و معنی 
داری وجـود دارد. تحلیلـی كـه مـی تـوان بـر این یافته داشـت 
آن اسـت كـه بـا افزایـش میـزان توجه به هـر یـک از مؤلفه های 
یـاد شـده، میـزان خودكارآمـدی كارآفرینانـه دانشـجویان در 
بیانگـر  هـا  یافتـه  یابـد.  مـی  افزایـش  مراكـز علمی-كاربـردی 
آن اسـت كـه بیـن مؤلفـه مدیریـت و محیـط فیزیكـی بـا میزان 
داری  معنـی  رابطـه  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 

نـدارد. وجود 

جـدول4- ماتریـس همبسـتگی مؤلفه هـای برنامه درسـی 
بـا خودكارآمـدی كارآفرینانه دانشـجویان

مؤلفه ها 

روش تدریس
محتوای آموزشی

محیط فیزیكی
آموزشگر
ارزشیابی
مدیریت

ضریب همبستگی اسپیرمن 

0/252
0/481
0/117
0/276
0/193
0/06

سطح معنی داری  

0/001
0/000
0/131
0/000
0/013
0/406

جدول3-  اولویت بندی شاخص های تبیین كننده خودكارآمدی كارآفرینانه دانشجویان

شاخص

جستجوگری

برنامه-ریزی

هدایت )رهبری(

به كارگیری منابع 
انسانی

به كارگیری منابع 
مالی

گویه ها 

یافتن یک دیدگاه جدید برای تولید یک محصول یا ارایه یک خدمت از راه طوفان اندیشه
طراحی یک محصول یا یک خدمت كه برابر با نیاز و خواسته مصرف كنندگان باشد.

شناسایی یک نیاز برای تولید یا ارایه خدمت
برآورد میزان سرمایه اولیه و سرمایه كاری مورد نیاز برای آغاز تجارت خود

طراحی یک رقابت بازاریابی مؤثر برای محصول یا خدمت تولید شده
برآورد میزان تقاضای مصرف كنندگان برای یک كاال یا خدمت جدید

تعیین یک قیمت رقابتی برای محصول یا خدمت جدید
مجاب كردن دیگران به شناخت و باور به دیدگاه و طرح های شما برای یک كسب و كار جدید

شبكه سازی- به عنوان مثال ایجاد تماس و تبادل اطالعات با دیگران
توضیح روشن و دقیق  دیدگاه كسب و كار خود به صورت شفاهی یا نوشتاری به صورت روزانه

راهنمایی كاركنان
الهام بخشی، تشویق و ایجاد انگیزه در كاركنان

آموزش دادن به كاركنان
به خدمت گرفتن و استخدام نیروهای جدید
برخورد مؤثر با مشكالت و بحران های روزانه

واگذاری اختیار و مسئولیت به كاركنان در كسب و كار خود
سازماندهی و حفظ پیشینه های مالی مرتبط با كسب و كار خود

مدیریت درآمدهای حاصل از كسب و كار خود
بازبینی و تفسیر صورت های مالی

میانگین 
از 4

2/74
2/13
2/04
2/85
2/69
2/78
1/96
2/88
2/70
2/24
2/62
2/30
2/18
2/19
1/95
1/80
2/06
2/24
1/51

انحراف 
معیار

1/16
1/16
1/37
0/95
1/03
1/17
1/23
1/06
1/06
1/04
1/12
1/04
1/10
1/19
1/10
1/16
1/04
1/23
1/23

ضریب 
تغییرات

0/42
0/54
0/67
0/33
0/38
0/42
0/63
0/36
0/39
0/46
0/42
0/45
0/50
0/54
0/66
0/64
0/50
0/54
0/81

اولویت

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3

میانگین 
کل

2/30

2/56

2/60

2/17

1/93

بـا توجـه بـه این كـه خودكارآمـدی كارآفرینانـه دانشـجویان 
لـذا  بـود،  ترتیبـی  مقیـاس  دارای  پژوهـش(  وابسـته  )متغیـر 
بـرای بررسـی تاثیـر مولفه هـای برنامـه درسـی بـر ایـن متغیـر 
از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد. در اسـتفاده از رگرسـیون 
ترتیبی الزم اسـت پیش از بررسـی میزان اثرگذاری متغیرهای 
پیش بیـن بـر متغیـر وابسـته، بـرازش مـدل رگرسـیونی مـورد 
توجـه قـرار گیـرد. بروندادهـای تحلیـل آمـاری بیانگـر بـرازش 

 .)P= 0/000 ،X2= 84/756(خـوب مـدل بـود
ــن  ــس تبیی ــزان واریان ــان می ــرای بی ــی ب ــیون خط در رگرس
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شــده بــه وســیله متغیرهــای پیش بیــن از R2  بهــره گرفتــه 
وابســته  متغیــر  كــه  مورد هایــی  در  در حالی كــه  می شــود، 
ــیون  ــد رگرس ــت )مانن ــه ای اس ــا طبق ــی ی ــوع ترتیب ــا از ن آن ه
ترتیبــی( از آماره هــای مختلفــی ماننــد كوكــس و اســنل، 
ایــن  بیــن  از  می گــردد.  اســتفاده  مک فــادن  و  ناگلكــرک 
واریانــس  تعییــن  بــرای  آمــاره  مناســب ترین  آماره هــا، 
ــا  ــت ام ــاوت اس ــف متف ــای مختل ــده در نرم افزاره ــن ش تبیی
بــه طور كلــی آمــاره ای مناســب تر اســت كــه بیشــترین درصــد 

واریانــس را تبییــن كــرده باشــد )هــارل، 2015(. 
نشـان   5 جـدول  در  آمـاری  بروندادهـای  پایـه،  ایـن  بـر 
می دهـد كـه  چهـار مولفـه محتـوا، آموزشـگر، روش تدریـس 
واریانـس  احتمـال  از  درصـد   56/7 مجمـوع  در  ارزشـیابی  و 
 0/567( می كننـد      تبییـن  را  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 

بـرآورد و سـطح  =R2 ناگلكـرک(. دقـت در جـدول 5 و مقـدار 
معنـی داری آنهـا نشـان می دهد كـه مؤلفه هـای محتـوا، روش 
بـرای  خوبـی  كننده هـای  پیش بینـی  آموزشـگر  و  تدریـس 
امـا  هسـتند  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  ویژگـی 
مولفـه ارزشـیابی  پیش بینی كننده توانمندی برای آن نیسـت 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  سـطح  ارتقـای  در  كمـی  سـهم  و 

دارد.  دانشـجویان 
كـه  می دهـد  نشـان  ترتیبـی  رگرسـیون  معادلـه ی   
مولفـه ی محتـوای آموزشـی )X4( نسـبت بـه سـایر مولفه هـا، 
كارآفرینانـه  خودكارآمـدی  پیش بینـی  در  بیشـتری  اهمیـت 
 ،)X1( دانشـجویان دارد. بـا این وجـود، مولفه های ارزشـیابی
آموزشـگر )X2( و روش تدریـس )X3( نیـز، دارای اثر مثبتی بر 

هسـتند.   كارآفرینانـه  خودكارآمـدی 

جدول5- خالصه رگرسیون ترتیبی تاثیر مولفه های برنامه درسی بر خودكارآمدی كارآفرینانه دانشجویان

متغیر

خودكارآمدی كارآفرینانه

ارزشیابی

آموزشگر

روش تدریس

محتوای آموزشی

1x=0

1x=1

1x=2

1x=3

2x=0

2x=1

2x=2

2x=3

3x=0

3x=1

3x=2

3x=3

4x=0

4x=1

4x=2

4x=3

5x=0

5x=1

5x=2

5x=3

برآورد

4/506
2/685
0/840
1/363
0/443
0/253
0/915
0/179
0/482
0/594
1/247
0/754
2/276
0/906
0/017
0/673
3/883
2/931
1/706
0/805

برآورد کل

2/348

0/447

0/769

0/968

2/331

Std.Error

0/650
0/443
0/370
0/376

980
0/531
0/339
0/327
0/655
0/515
0/379
0/303
0/998
0/471
0/337
0/313
0/821
0/735
0/352
0/268

Wald

18/089
15/799
5/156

11/122
0/204
0/228
7/275
0/298
0/543
0/587

10/807
6/173
5/196
3/705
0/003
4/613

21/396
15/890
23/443
9/003

P

0/000
0/000
0/023
0/000
0/651
0/633
0/007
0/585
0/461
0/044
0/001
0/013
0/023
0/044
0/659
0/032
0/000
0/000
0/000
0/003

R2 McFadden = 0.389, R2 Cox and Snell= 0.502, R2 Nagelkerke= 0.567
Y = 159.53 + 0.447X1 + 0.769 X2 + 0.967 X3+ 2.331 X4 

 بحث و نتیجه گیری 
خودكارآمــدی كارآفرینانــه بــه عنــوان یــک ویژگــی فــردی، 

از راه توانمندســازی افــراد بــرای انجــام كارهــای مبهــم و 
ــی را  ــار كارآفرین ــی، رفت ــد كارآفرین ــول فراین ــده در ط پیچی

مؤلفه های برنامه درسی بر ...
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ــر  ــه ب ــت ك ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی تح
ــه  ــت ك ــده اس ــخص ش ــود، مش ــای موج ــش ه ــه ی پژوه پای
ــه تحــت تاثیــر عامل هــای آموزشــی  خودكارآمــدی كارآفرینان

ــرد.  ــی گی ــرار م ق
از آنجایــی كــه مولفــه هــای برنامــه درســی بــه عنــوان 
قلــب مركزهــای دانشــگاهی و فرایندهــای آموزشــی شــناخته 
ــود  ــی خ ــه ویژگ ــت ك ــان داش ــن بی ــوان چنی ــی ت ــده اند، م ش
ــه  ــن مولف ــر ای ــت تاثی ــجویان تح ــه دانش ــدی كارآفرینان كارآم
هــا تغییــر می كنــد. بــر این پایــه، هــدف از ایــن پژوهــش 
ــگر، روش  ــی )آموزش ــه درس ــای برنام ــش مولفه ه ــن نق تبیی
تدریــس، محتــوای آموزشــی، ارزشــیابی، مدیریــت و محیــط 
ــز  ــجویان مراك ــه دانش ــدی كارآفرینان ــر خودكارآم ــی( ب فیزیك
علمی-كاربــردی كشــاورزی البــرز بــود. یافتــه هــا نشــان دادنــد 
ــی،  ــوای آموزش ــس، محت ــای روش تدری ــه ه ــن مؤلف ــه بی ك
ــه  ــدی كارآفرینان ــزان خودكارآم ــا می ــیابی ب ــگر و ارزش آموزش

ــود دارد.  ــی داری و ج ــت و معن ــه مثب ــجویان، رابط دانش
ایـن یافتـه حاكی از آن اسـت كه بـا افزایش میـزان توجه به 
هـر یـک از این مولفـه هـا در مراكـز علمی-كاربردی كشـاورزی 
مـورد بررسـی، میـزان خودكارآمـدی كارآفرینانه دانشـجویان 
نیـز متناسـب بـا آن تغییـر خواهـد كـرد. ویلسـون و همـكاران 
)2007(، فایـول و همـكاران )2006(، كلمبـو گریللی )2005(، 
فلوریـن و همكاران )2007(، پیهی و باقری )2010(، ویلسـون 
و همـكاران )2007(، فایـول گایلـی و السـاس-كلرک )2006(، 
و كاسـوف و همـكاران )2013( نیـز در پژوهـش هـای خـود بـر 
فرصت هـای  ایجـاد  در  آموزشـی  هـای  برنامـه  مثبـت  نقـش 
هـای  جنبـه  توسـعه  منظـور  بـه  دانشـجویان  بـرای  مختلـف 

مختلـف خودكارآمـدی تاكیـد كردنـد. 
فیزیكــی  محیــط  و  مدیریــت  مؤلفــه  بیــن  همچنیــن، 
بــا میــزان خودكارآمــدی كارآفرینانــه دانشــجویان رابطــه 
از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  نشــد.  مشــاهده  داری  معنــی 
رگرســیون ترتیبــی نشــان داد كــه چهــار مولفــه محتــوای 
آموزشــی، آموزشــگر، روش تدریــس و ارزشــیابی  در مجمــوع 
خودكارآمــدی  متغیــر  واریانــس  احتمــال  از  درصــد   56/7
همچنیــن،  كردنــد.  تبییــن  را  دانشــجویان  كارآفرینانــه 
آمــاره ی بــرآورد و ســطح معنــی داری آنهــا نشــان داد كــه 
مؤلفه هــای محتــوا، روش تدریــس و آموزشــگر پیش بینــی 
ــه  ــدی كارآفرینان ــی خودكارآم ــرای ویژگ ــی ب ــای خوب كننده ه

پیش بینــی  ارزشــیابی   مولفــه  امــا  هســتند،  دانشــجویان 
ــرای آن نیســت و ســهم كمــی در ارتقــای  كننــده توانمنــدی ب
ســطح خودكارآمــدی كارآفرینانــه دانشــجویان دارد. ایــن 
جینگــو   ،)2007( حســینی  پژوهش هــای  نتایــج  یافته هــا 
)2003(، داون لمبــاردی )1996(، بــراون )1999( و هامــز و 
ــر نقــش مولفه هــای آموزشــگر، محتــوا  نــش )1996( مبنــی ب
خودكارآمــدی  حــس  ســطح  ارتقــاء  در  تدریــس  روش  و 

می كنــد.  تأییــد  را  دانشــجویان  كارآفرینانــه 
ایــن در حالــی اســت كــه نتایــج ایــن پژوهــش، یافته هــای 
پژوهــش عارفــی )2005( مبنــی بــر نقــش مولفــه ارزشــیابی بــر 
ارتقــاء ســطح خودكارآمــدی كارآفرینانــه دانشــجویان را تأییــد 
چگونگــی  از  ناشــی  می توانــد  امــر  ایــن  دلیــل  نمی كنــد. 
ارزشــیابی در مراكــز آمــوزش عالــی علمی-كاربردی كشــاورزی 
ــی  ــده مبتن ــام ش ــیابی های انج ــتر ارزش ــه بیش ــرا ك ــد. چ باش
بــر به خاطــر ســپاری متــون درســی بــوده و توجــه چندانــی در 
ــای  ــتدالل و  توانمندی ه ــوه اس ــت، ق ــه خالقی ــیابی ها ب ارزش
عملــی دانشــجویان نمی شــود. تأكیــد بــر حافظــه كوتــاه مــدت 
و بــه خاطــر ســپاری متــون موجــب ایجــاد نشــانه هایی ماننــد 
دانشــجویان  در  هیجــان  و  تنــش زا  واكنش هــای  نگرانــی، 
ــت و  ــانه هایی از شكس ــوان نش ــه عن ــد ب ــه می توان ــود ك می ش

ضعــف و ناتوانــی از ســوی آنــان تفســیر شــود.
ــاخص  ــدی ش ــت بن ــده از اولوی ــت آم ــه دس ــای ب ــه ه یافت
هــای خــود كارآمــدی كارآفرینانــه نشــان داد كــه اعتمــاد 
ــزی  ــه ری ــری( و برنام ــت )رهب ــی هدای ــه توانای ــجویان ب دانش
خــود در مقایســه بــا دیگــر توانایــی هــا، باالتــر بــوده و در 
ــه توانایــی به كارگیــری  ایــن طیــف كمتریــن اعتمــاد مربــوط ب
ــد  ــان مــی ده ــن یافتــه نش ــع مالــی و انســانی بــود. ای مناب
ــی  ــع مال ــری مناب ــه كارگی ــای ب ــه ه ــجویان در زمین ــه دانش ك
بــر پایــه ی  بــه آمــوزش بیشــتری دارنــد.  و انســانی نیــاز 

دســتاوردهای پژوهــش پیشــنهاد مــی شــود: 
روش های تدریس در مركزهای علمی-كاربردی كشـاورزی 
البـرز بـه گونـه ای سـازماندهی شـود كـه دانشـجویان بـر تجربه 
وظایـف كارآفرینـی و زندگـی یـک كارآفریـن در محیـط واقعی 

یا شـبیه سـازی شـده آشـنا شوند. 
در محتـوای آموزشـی مراكـز مـورد بررسـی، درس هایی در 
زمینـه مدیریـت و بـه كارگیـری منبع هـای مالـی و انسـانی در 

كشـاورزی تدویـن و گنجانیـده شـود. 
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از آموزشـگرانی در مركزهای علمی-كاربردی مورد بررسـی 
بهـره گرفتـه شـود كـه خـود دارای سـطح های باالیـی از خـود 

كارآمـدی كارآفرینانه باشـند. 

پی نوشت ها
1. Psychological and behavioral theory
2. Ecological theory
3. Cultural interpretation

4. Resource-based view
5. Network based view
6. Entrepreneurial self-efficacy
7. Enactive mastery experiences
8. Vicarious (observational) experiences
9. Social persuasions
10. Physiological and psychological states
11. Mueller & Goic
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Abstract
Entrepreneurial self-efficacy increases quality of entrepreneur to identify the present entrepreneurial 

opportunities, resources management and deal with challenges around the whole entrepreneurial pro-
cess. In the other side, scholars argued that the curriculum component creates different opportunities for 
students to expanded different dimensions of their entrepreneurial self-efficiency. Stills we don’t have 
enough knowledge about the role of curriculum components on students’ entrepreneurial self-efficacy. 
Therefore, the aim of this study was to investigate impact of curriculum components on students’ en-
trepreneurial self-efficacy in Alborz agricultural scientific-applied higher education centers. Statistical 
population of this research consisted of 2004 students, from that 178 students were selected as sample 
using stratified random sampling. The main research tool this study was a researcher made questioner 
that its face and content validity confirmed by a panel of experts and its construct validity confirmed 
by using explanatory factor analysis (KMO = 0.724;    P= 0. 000).The questioner readability confirmed 
by calculating ordinal theta (‐ = 0.76 - 0.92). Data was analyzed by applying SPSSwin20 software. 
Correlation analysis indicated a positive statistically significant relationship between teaching meth-
ods, education contents, educators, evaluation and student entrepreneurial self-efficacy. Regulations and 
physical environment components did not play important role in students’ entrepreneurial self-efficacy. 
Results from ordinal regression analysis indicated that educational content, educators, evaluation and 
teaching methods based on Nagelkerke statistic- explained 56.7% of the probability of variance of stu-
dents’ entrepreneurial self-efficacy. 

Index Terms: Entrepreneurial Self-Efficacy, Education Contents, Curriculum Components, Self-Effi-
cacy Level
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