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عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی آموزشکده های
فنی و کشاورزی ساری
سیدحسین مهدوی درواری ،1مهدی چرمچیان لنگرودی
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 -2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

چکیده

مهارت های کارآفرینی به دلیل تاثیری که بر زندگی اقتصادی ،فردی و اجتماعی مردم دارند ،به عنوان اولویت جامعه

شناخته می شوند .این تحقیق که به منظور بررسی عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی آموزشکده
های فنی و کشاورزی شهرستان ساری انجام گرفته است ،از نوع ع ّلی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی می-باشد .جامعه ی
آماری 531 ،آموزشگر کشاورزی آموزشکده های فنی و کشاورزی شهرستان ساری بود که بر پایه ی فرمول کوکران  230تن از

آنان به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود كه روایی

شکلی آن ،بنابر نظر متخصصان ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری تأیید شد و پایایی آن با استفاده

از ضریب تتای ترتیبی برابر با  θ =0/90محاسبه شد .به منظور پردازش داده ها از نرم افزار  SPSSWin16استفاده شد .نتیجه ی
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق گویای آن بود که  63/5درصد از آموزشگران میزان مهارت های کارآفرینی خود را در حد زیاد

و  13درصد در حد متوسط ،گزارش کردند .با توجه به دست آوردهای تحقیق ،بین شمار دوره ی ضمن خدمت ،شمار اعضای

خانواده ،عامل شخصیتی ،عامل مدیریتی ،عامل آموزشی و روحیه ی کارآفرینی ،با میزان مهارت های کارآفرینی در سطح 1

درصد خطا ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .نیز ،بین میزان مهارت های کارآفرینی افراد مورد بررسی در رابطه با
عامل اقتصادی ،در سطح  5درصد خطا ،همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد .تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که پنج

متغیر؛ شمار دوره آموزشی ،شمار اعضای خانواده ،عامل شخصیتی ،عامل مدیریتی و روحیه کارآفرینی احتمال تغییر سطح

مهارت های کارآفرینی آموزشگران را تحت تاثیر قرار می دهند.

نمایه واژگان  :مهارت کارآفرینی ،آموزشکده کشاورزی ،آموزشگران کشاورزی ،روحیه کارآفرینی

نویسندهی مسئول :مهدی چرمچیان لنگرودی
رایانامهMcharmchian@iausari.ac.ir :

دریافت 1395/07/07 :پذیرش1396/03/01 :

84

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره  ،40بهار 1396

مقدمه

ص وپرورش
بتخصـ 
یبرایکسـ 
تمناسـب 
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دوران مـا دوران شـتاب ،سـرعت ،تغییر و دگرگونی اسـت.

نیروهـای کارآفریـن بـه وجـود نمیآورنـد .از سـوی دیگـر،

مختلـف زندگـی مـا را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهنـد .از ایـن

یـک نظـام آموزشـی کارآفرینـی هـم کـه یکـه و تنهـا بـه کار

ایـن تغییـر و دگرگونـی هـا خواسـته یـا ناخواسـته جنبـه هـای
رو ،جامعـه ای در جهـت سـازگاری بـا ایـن تغییـر و دگرگونـی
هـا موفـق خواهـد بـود کـه نیـروی انسـانی ماهـر ،متخصـص،
خلاق و خودبـاور داشـته باشـد .یکـی از عامـل هایـی کـه

سـبب دگرگونـی شـرایط اقتصـادی ،اجتماعـی و صنعتـی یک

کشـور مـی شـود ،فعالیـت هـای کارآفرینانـه ،برخـورداری از
روحیـه کارآفرینـی و در نهایـت کارآفرینـی اسـت (صمـدی و

شـیرازی .)1386 ،کارآفرینـی یکـی از مهـم تریـن جنبـه های
کشـاورزی اسـت که اهمیـت روزافزونـی یافته اسـت .دگرگونی

هـای صـورت گرفتـه در بـازار (جهانـی شـدن ،رشـد جمعیت،
دگرگونـی در بـازار کار ،امنیـت غذایـی ،رقابتـی شـدن بـازار)،

سیاسـت هـای کشـاورزی( سـازمان خواربـار و کشـاورزی،
سـازمان تجـارت جهانـی و اتحادیـه ی اروپـا حرکـت به سـوی
کشـاورزی تجـاری مبتنی بر بـازار) و طبیعت جامعـه (افزایش
بیـکاری و کـم کاری ،محیـط زیسـت ،تنـوع زیسـتی ،منابـع

طبیعـی) ،از عامل-هایـی هسـتند کـه ضـرورت کارآفرینـی در
کشـاورزی را بیـش از پیـش نمایـان مـی سـازند (بوسـیری و

نزارامبـا 2013 ،و اسـمیت.)2004 ،

کارآفرینـان و نیروهـای مسـتعد و خلاق نیـز بـه دلیـل نبـود
خـودادامـه دهنـد،چـه بسـا کـهدرمرحلـهایازفعالیـتبـه
د وا زادامـ هکا ربـا ز ماننـد .پـ رکـردن
بازدارنـده هایـی برخورنـ 
ایـن خلاء ،نیازمنـد توجـه بـه آمـوزش کارآفرینـی اسـت.

آمـوزش کارآفرینـی در کشـور مـا یکـی از ضرورتهـای زیـر

بنایـیودرخـورتوجـهبـرایایجاد اشـتغالمیباشـد (نعیمی
و همـکاران .)1387 ،آمـوزش فنـی و حرفه ای به افـراد در باال
بـردن و بهبـود دانش در علـم و فناوری و در زمینه ی گسـترده

ای از شـغل هایـی كـه بـه توانمنـدی هـای فنـی و حرفـه-ای و

نیـز مهـارت هـای تخصصـی نیـاز دارنـد ،كمـك مـی كنـد .ایـن
نـوع آمـوزش بـه فراگیـران كمـك مـی كنـد تا بـا افزایـش دانش

و مهـارت خـود ،میـزان انعطـاف پذیـری و پاسـخ گویـی بـه

نیازهـای مهارتـی جامعه را بـرآورده كنند (سـاداتی و قهرمان،

.)1390

موضـوع آمـوزش و فراگیری مهـارت هـای کارآفرینی که در

سـال هـای اخیـر به عنـوان یـک عامل مؤثـر در زمینه اشـتغال
مطـرح مـی باشـند و بررسـی هایـی کـه در زمینـه ضـرورت و
کارایـی ایـن آمـوزش هـا صـورت گرفتـه اسـت ،همگـی بیانگـر

تقویـت فرهنـگ كارآفرینـی موجـب افزایـش موفقیـت

نقـش و اهمیـت کارآفرینـی می باشـند .از این رو ،مـی توان با

خواهـد شـد كه الزمـه ی این مهـم ،برنامه ریـزی آموزش های

اشـتغال و توانمندسـازی موجبـات گسـترش و تقویـت هـر چه

اجتماعـی و اقتصـادی در مقیـاس محلـی ،ملـی و جهانـی
وسـیع و ترویـج فرهنـگ كارآفرینـی اسـت (احمدپورداریانی،

 )1378و رویكردهـای متفاوتـی بـرای عملیاتی كـردن آموزش
كارآفرینـی مـورد نیـاز اسـت (هیتـی و گورمـان 2004 ،و

کیکیچـی و همـکاران .)2013 ،جامعـه ای و سـازمانی مـی
توانـد در مسـیر توسـعه ،حركـت رو بـه جلو و با شـتابی داشـته
باشـند كـه بـا ایجاد یـك نظـام آموزشـی اثربخـش و كارا ،منبع

هـای انسـانی خـود را بـه ،دانـش و مهـارت هـای كارآفرینـی
مولـد تجهیـز كنـد (شـكاری و حیـدرزاده آرانـی.)1390 ،
مهـارت هـای کارآفرینـی (مهـارت هـای فنـی ،شـخصی و
مدیریتـی) شـامل خطرپذیـری ،انگیـزه پیشـرفت ،اسـتقالل

طلبـی ،ایجـاد کسـب و کار ،خالقیـت و بـه کارگیـری فنـاوری

مـی باشـد (احمدپورداریانـی.)1383 ،

لضعـف هـای
ید رکشـو رمـا ،بـ هدلیـ 
یرسـم 
آموزشهـا 

بـه کارگیـری ایـن آموزش هـا در زمینـه های مختلـف و به ویژه

بیشـتر آموزشـکده هـای فنـی و کشـاورزی را فراهم سـاخت.

احمدپـور و همـکاران ( ،)1394در تحقیـق خـود بـه ایـن

نتیجـه رسـیدند کـه  68درصـد از تغییـر و دگرگونـی هـا مربوط
بـه مهارت-هـای کارآفرینـی دانشـجویان توسـط چهـار متغیـر

روحیـه کارآفرینـی ،عامـل آموزشـی ،عامـل شـخصی ،شـمار
اعضـا خانـواده تبییـن مـی شـود.

حسـینی و لشـگرآرا ( ،)1393در زمینه ی شناسـایی عامل

هـای مؤثر بر توسـعه مهـارت هـای كارآفرینـی در تعاونی های
زنان روسـتایی اسـتان فـارس نشـان دادند که بیـن عامل های

روان شـناختی ،آموزشـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی -فرهنگـی و
سیاسـت-گذاری بـا توسـعه مهـارت هـای كارآفرینـی رابطه ی
مثبـت و معنـی داری در سـطح  99درصـد اطمینـان وجـود
دارد .همچنیـن ،رابطـه بیـن متغیرهای عامل هـای مدیریتی
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و فنـی بـا متغیر توسـعه مهـارت هـای كارآفرینی در سـطح 95

درصـد اطمینـان مثبـت و معنـی دار بود.

نعمتـی ( ،)1392در بررسـی خود با عنوان ،بررسـی ویژگی

های شـخصیتی کارآفرینانه دانشـجویان دانشـگاه های دولتی
تهران ،نشـان داد که نمونه ی مورد بررسـی در سـویگان خطر
پذیـری ،سالسـت فکر و چالش طلبـی در وضعیت ضعیف قرار
داشـته ،در سـویگان کانون کنترل ،توفیق طلبـی ،عمل گرایی

و رؤیاپـردازی در وضعیـت قـوی ،در سـویه ی تحمـل ابهـام در

وضعیـت بسـیار قـوی و در کل روحیـه کارآفرینـی دانشـجویان
نمونـه دارای وضعیت قوی ارزیابی شـده اسـت .دیگر بررسـی

هـا هم نشـان دادنـد که ،میـان دو گـروه دانشـجویان زن و مرد
در زمینـه ی تـوان خطرپذیـری ،رویاپـردازی و چالـش طلبـی

و در کل ،بیـن روحیـه ی کارآفرینـی تفـاوت معنـاداری وجـود
داشـته ،میـان کل دانشـجویان مقاطـع تحصیلـی مختلف تنها

در زمینـه داشـتن ویژگـی موفقیـت طلبـی تفـاوت معنـاداری
بوده اسـت.

رحیمیـان و همـکاران ( ،)1392در شناسـایی عامـل هـای

اثرگـذار بر شـكل گیـری رفتـار كارآفرینـان اجتماعـی در ایران
نشـان دادنـد کـه پیشـینه ی خانوادگـی ،تحصیلات ،شـغلی و

حرفـه ای ،سـویگان شـخصیتی ،تجربـه و رویدادهـای كلیدی
زندگـی ،فعالیـت هـا و عالیـق عمومـی ،دیـن بـاوری و ارزش

مـداری و مهـارت هـا از عامـل هـای اثرگـذار بـر شـكل گیـری

رفتـار كارآفرینـان اجتماعـی در ایـران بـه شـمار مـی آینـد.

یعقوبـی فرانـی و همـکاران ( ،)1392تأثیـر عامـل هـای

آموزشـی و نهـادی بر كارآفرینی زنان روسـتایی بررسـی کردند
و دریافتنـد کـه رابطـه ی مثبـت و معنـی داری بیـن میـزان

بهـره منـدی از فرصـت هـای آموزشـی و میـزان دسترسـی

زنـان روسـتایی بـه عامـل هـای نهـادی -سـازمانی بـا سـطح
كارآفرینـی آنـان وجـود دارد .نیـز ،دسترسـی بـه عامـل هـای
نهـادی -سـازمانی و میـزان بهـره منـدی از فرصـت آموزشـی،

 35/5درصـد از تغییرهـای كارآفرینی زنان روسـتایی را تبیین
كـرده اند.

هـای تصمیـم گیـری در مـورد مسـایل غیـر عـادی در اولویـت
اول و در نهایـت خـودکاری زیر شـاخص انگیـزه درونی اولویت

آخـر را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

عبدالهیـان و همـکاران (1391ب) ،مهارت های كارآفرینی

مـورد نیـاز دانـش آموختـگان مهندسـی صنایـع بـرای ورود
بـه عرصـه ی كسـب و كار را شناسـایی کـرده و دریافتنـد کـه

چهارچوبـی شـامل سـه دسـته مؤلفـه ی اصلـی ویژگـی هـای

فـردی ،مهـارت هـای کلیـدی و مهـارت هـای فنـی و فرآیندی
بـرای مهـارت های دانـش آموختـگان مهندسـی صنایع وجود

دارد کـه بـه کمک آن می-تـوان رابطه ی مطلوبـی بین آموزش

هـای دانشـگاهی در پاسـخ بـه نیازهـای بـازار کار برقـرار کرد.

پرمانـد و همـکاران ( ،)2016در تحقیقـی در مـورد آموزش

کارآفرینـی و وارد شـدن در خوداشـتغالی در بیـن فـارغ
التحصیلان دانشـگاه بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کارآفرینـی

منجـر به افزایش خوداشـتغالی می شـود و مهارت های کسـب
و کار بهبـود یافتـه و بـر شـخصیت و ویژگـی هـای کارآفرینانـه

بـا هـم تاثیر مـی گـذارد .همچنیـن ،آمـوزش هـای کارآفرینی
آرمـان هـای فـارغ التحصیالن را نسـبت بـه آینـده افزایش می
دهد.

بریکسـیوا و همـکاران ( ،)2015مهـارت هـا و کارآفرینـی

جوانـان در آفریقـا را بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند

کـه جوانـان نسـبت بـه بزرگسـاالن بـا هزینـه هـای باالتـری

بـرای پیـدا کـردن فرصـت هـای کسـب و کار مواجـه هسـتند و

حمایـت بـرای آمـوزش جوانـان در تحـرک مولدمـدار مؤثرتـر

از دادن یارانـه مـی باشـد .همچنیـن مهـارت هـا مـی توانـد در

کارآفرینـی نقـش بسـزایی داشـته باشـد.

در تحقیقـی کـه گونـدری و همـکاران در سـال  2014بـا

عنـوان ،چگونـه مهارت هـای خالقیـت در آمـوزش کارآفرینی

در نـوآوری هـای کسـب و کار تأثیـر مـی گـذارد ،انجـام دادنـد

دریافتنـد کـه مهـارت های خالقیـت دانش آمـوزان را قادر می
سـازد تـا دیـدگاه هـای جدیـد و فرصـت هایـی کـه بـه نـوآوری

کمـک مـی کننـد را کشـف کننـد.

عبدالهیـان و همـکاران (1391الـف) ،اولویـت بنـدی

بوسـیر و نزارامبـا ( ،)2013توسـعه ی مهـارت هـای

بررسـی کردنـد و نشـان دادنـد که از بین شـاخص هـای اصلی،

کـرده و معتقدنـد کـه مهـارت هـای کارآفرینـی افـراد مـورد

شـاخص هـای مهارتـی مدیـران كارآفرین بـه روش  FANP1را
تصمیـم گیـری در اولویـت اول و برنامـه ریـزی در اولویـت دوم
قـرار گرفتـه انـد .از بیـن زیر شـاخص هـای اصلی زیر شـاخص
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و کار خالصـه شـده اسـت .همچنیـن ،نشـان دادنـد کـه 65

تعاونـی هـا بـاور دارند ،ایـن نـوع از کارآفرینی گروهـی ،آنان را

کسـب و کار هسـتند .افـزون بـر این ،درصـد شـایان توجهی از

رفتـار کارآفرینانـه و افزایـش همـکاری در خانـواده.

درصـد از پاسـخ گویـان بـدون مهـارت شناسـایی مهـارت های

پاسـخ دهنـدگان ( 63درصـد) ،اذعـان داشـتند ،بـدون مهارت
هـای نوآورانـه هسـتند .در ایـن زمینـه پژوهشـگران به دسـت
انـدرکاران توصیـه کردنـد ،آمـوزش هایـی در زمینـه ارتقـای

مهـارت هـای کارآفرینـی را سـازماندهی کننـد.

ناچیموتـا و گوناتـاران ( ،)2012در تحقیقـی بـه ایـن نتیجه

رسـیدند کـه سودبخشـی کارآفرینـی ،ارزش هـای کسـب
شـده ،اطمینـان زنـان کارآفریـن از موفقیـت ،تعییـن کننـده

هـای مهمـی از رشـد در شـبکه کارآفرینـی زنـان گـروه هـای
خودیـاری در طـول سـال هـای وجـودی آنـان اسـت .افـزون
بـر ایـن ،وضعیـت اقتصـادی ،خودبـاوری ،اعتمـاد بـه نفـس و
ارزش هـای اجتماعـی زنـان کارآفریـن متغیرهایـی هسـتند
کـه توانمندسـازی زنـان را تعریـف مـی کننـد .بنابرایـن زنـان

کارآفریـن عضـو گروه های خودیاری بسـیار توانمندتـر از دیگر
کارآفرینـان هسـتند.

در تحقیقـی کـه داتـا و گایلـی ( ،)2012در مـورد

توانمندسـازی زنـان از طریـق کارآفرینـی اجتماعـی در مـورد
تعاونـی هـای زنان هنـد انجام دادنـد دریافتند کـه اعضای این

بـه سـه طریـق توانمنـد می کنـد :امنیـت اقتصادی ،پیشـرفت
در تحقیقی که حسـینی و همکاران ( ،)2012برای بررسـی

نقـش آمـوزش کارآفرینـی در ایجـاد اشـتغال بخش کشـاورزی

در اسـتان اصفهـان انجـام دادنـد نشـان دادنـد کـه نیمـی از

پاسـخگویان تـا حـدودی موافـق نقـش این نـوع از آمـوزش ها

در اسـتخدام بـوده انـد .همچنیـن ،پاسـخگویان اشـاره کردند
کـه آمـوزش هـای کارآفرینـی بایـد مدیریـت کسـب و کار را

گسـترش دهنـد.

لشـگرآرا و همـکاران ( ،)2011عامـل هـای تأثیرگـذار بـر

مهـارت هـای کارآفرینانـه زنـان روسـتایی در شـهر ایلام را
بررسـی کردنـد و نشـان دادنـد کـه  36درصـد از پاسـخگویان

مهـارت هـای کارآفرینانـه کمـی دارنـد .همچنیـن ،نتایـج
تحلیـل رگرسـیون نشـان داد کـه مهـارت هـای فـردی و
مشـارکت و ویژگـی هـای روانشـناختی  37درصـد از تغییـرات

مهـارت هـای کارآفرینانـه را تبییـن مـی کننـد.

بـا توجـه بـه پیشـینه ی تحقیـق ،مـدل نظـری عامـل هـای

مؤثـر بـر مهـارت هـای کارآفرینـی آموزشـگران کشـاورزی در
نـگاره ی  1آمـده اسـت.

عامل اقتصادی

ویژگی فردی

عامل مدیریتی

عامل آموزشی

مهارت های کارآفرینی

ویژگی حرفه ای

عامل روحیه ی کارآفرینی

عامل شخصیتی

نگاره -1مدل نظری عامل های مؤثر بر مهارت های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی
روش شناسی

ایـن تحقیق از نـوع ع ّلی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی

مـی باشـد .جامعه ی آمـاری این تحقیق  531تن آموزشـگران

آموزشـکده های فنی و کشـاورزی شهرستان سـاری است .در
شهرسـتان سـاری یـک آموزشـکده کشـاورزی با  95آموزشـگر
و دو آموزشـکده فنـی (شـماره یـک و شـماره دو) بـه ترتیـب با
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عامل های موثر بر مهارت های ...

 260و  176آموزشـگر وجود دارد (سـازمان مرکزی آموزشـکده

گـروه ترویـج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد

کوکـران  230تـن برآورد شـد .برای انتخاب نمونـه ها ،از روش

تهیـه شـده ،بـا یـك تحقیـق مقدماتـی (پیـش آزمـون) ،شـمار

فنـی وحرفـه ای .)1394 ،شـمار نمونـه هـا بـر پایـه فرمـول
نمونـه گیری طبقه ای (برحسـب آموزشـکده) ،اسـتفاده شـد.

از آموزشـکده کشـاورزی  41نمونـه ،آموزشـکده فنـی شـماره
یـک 113نمونـه و از آموزشـکده فنـی شـماره دو  76نمونـه بـه

نسـبت شـمار آموزشـگران هر آموزشـکده گرفته شـد.

سـاری اسـتفاده شـد .بـرای سـنجیدن اعتبار پرسشـنامههای
 30نسـخه از آن توسـط آموزشـگران آمـل تكمیـل شـد كـه
پایایـی پرسشـنامههای تكمیـل شـده بـا اسـتفاده از نرمافـزار

 SPSSWin16مـورد سـنجش قـرار گرفت و ضریب تتـای ترتیبی

 θ=0/90محاسـبه شـد .ایـن مقـدار گویـای اعتبـار شـایان

بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا پیشـینه ی موضـوع و دسـت

پذیـرش پرسشـنامه بـود .بـرای تجزیـه و تحلیـل اطالعـات

(اسـنادی) ،و بـرای دریافـت اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق از

اسـپیرمن ،آمـاره ی مـن ویـت نی و رگرسـیون ترتیبـی با كمك

یابـی بـه نتیجـه ی تحقیقات انجـام شـده از روش کتابخانه ای

پرسشـنامه محقـق سـاخته (روش میدانـی) ،بهره گرفته شـد.
ایـن تحقیـق دارای دو دسـته متغیـر شـامل متغیرهـای

مسـتقل (سـن ،پیشـینه ی کار ،میـزان درآمـدماهانـه ،شـمار
اعضـای خانـواده و شـمار شـرکت در دوره هـای آموزشـی،

ویژگـی هـای شـخصیتی ،عامـل اقتصـادی ،روحیـه ی

کارآفرینـی ،عامـل مدیریتـی و عامـل آموزشـی) اسـت .متغیر
وابسـته نیـز مهارت هـای کارآفرینـی (مهارت های؛ شـخصی،

مدیریتـی و فنـی) بـود .بـه منظـور تعییـن روایـی شـکلی

پرسشـنامه ،از نقطـه نظرهـا و پیشـنهادهای متخصصـان

داده هـا و آزمـون فرضیـه های تحقیـق ،از ضریب همبسـتگی

نـرم افـزار  SPSSWin16اسـتفاده شـد.
یافته ها

جـدول  ،1ویژگـی هـای فـردی و حرفـه ای آموزشـگران را

نشـان مـی دهـد و گویـای آنسـت که میانگین سـن و پیشـنه ی

کار آموزشـگران بـه ترتیب 43/26 ،و 21/33سـال بـود .میزان
درآمـد ماهانـه 22 ،میلیـون ریـال ،میانگیـن شـمار اعضـای
خانواده  4تن و میانگین شـمار شـرکت در دوره های آموزشـی

 28دوره بـود.

جدول -1ویژگی های فردی و حرفه ای آموزشگران کشاورزی ساری
متغیر
سن (سال)

پیشینه ی کار (سال)

میانگین
43/26

26

60

9

40

7/82

110

30

21/33

4

4

1

درآمد ماهانه (میلیون ریال)

22

شمار شرکت در دوره های آموزشی (دوره)

28

شمار اعضای خانواده (تن)

در زمینـه ی رشـته ی تحصیلـی 61/4 ،درصد از افـراد مورد

بررسـی در رشـته ی غیرکشـاورزی تحصیل کرده بودنـد و 38/6

درصـد ،در رشـته ی کشـاورزی بودنـد .میانگین میـزان مهارت
هـای کارآفرینـی  3/66شـد کـه بیانگـر در حـد زیـاد مـی باشـد.

همچنیـن 63/5 ،درصداز پاسـخگویان مهارت هـای کارآفرینی
را در سـطح زیـاد و 23/5درصـد در حـد خیلی زیـاد و  13درصد
در حـد متوسـط ارزیابـی کردنـد .به منظـور رتبه بندی پرسـش

هـای تشـکیل دهنـده ی متغیرهـا از ضریـب تغییرات اسـتفاده
شـد .برابـر جدول ،2مهارت های شـخصی ،فنـی و مدیریتی به
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بیشینه
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1

انحراف معیار
6/4

40

7/65

8

1

ترتیـب رتبه های اول تا سـوم را در بین مهـارت های كارآفرینی
به خـود اختصـاص دادند.

جدول -2رتبه بندی مهارت های كارآفرینی آموزشگران

کشاورزی
مهارت

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

شخصی
فنی
مدیریتی

4/13
4/05
4/04

0/59
0/63
0/68

14/29
15/56
16/83

1
2
3
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از دیدگاه آموزشگران مورد بررسی ،در مهارت شخصی

دادن فعال به حرف های دیگران) و توانایی سازمان دهی

اداره ی تغییر و دگرگونی ها و كنترل و نظم درونی(بدون ربط

همچنین در مهارت مدیریتی متغیرهای كنترل(توجه به نتیجه

باالترین اولویت را به خود اختصاص داده اند .در مهارت فنی،

در گروه) ،به ترتیب باالترین اولویت را به خود اختصاص داده

متغیرهای مقاومت و پشتكار (ایمان به نیروی پشتكار) ،توانایی

موفقیت به سرنوشت و كنترل رویدادها تا حدی) به ترتیب
متغیرهای نظارت یا ارزیابی محیط ،مهارت شنیداری(گوش

(تركیب درست منابع) در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.
ی كار و مقایسه با برنامه ها) ،تصمیم گیری و رابطه انسانی(کار

اند(جدول.)3

جدول -3رتبه بندی میزان مهارت های کارآفرینی از دیدگاه آموزشگران کشاورزی ساری
مهارت

متغیر

شخصی

مقاومت و پشتكار (ایمان به نیروی پشتكار)

4/00

كنترل و نظم درونی (بدون ربط موفقیت به سرنوشت و كنترل رویدادها تا حدی)

3/80

0/76

رهبری

3/82

0/78

0/75

18/75

1

20/00

3

رتبه ای

توانایی اداره ی تغییر و دگرگونی ها

تغییرمحوری(نگرش مثبت و آماده اعمال تغییر در مواقع لزوم)
نوآوری

3/76

3/47
3/72

دوراندیشی(توان دیدن همه چیز پیش از رخ دادن)

فنی

میانگین

انحراف

درصد ضریب

رتبه

3/85

0/71
0/70
0/76

18/88
20/17
20/42
20/43

0/80

20/78

3/52

0/91

25/85

مهارت شنیداری (گوش دادن فعال به حرف های دیگران)

3/77

0/79

مهارت میان فردی (توانایی در داشتن رفتاری اثربخش و كارآمد با دیگران)

3/54

پافشاری(پافشاری در هر كاری همیشه با موفقیت همراه است).

3/76

نظارت یا ارزیابی محیط

3/75

خطرپذیری

توانایی سازمان دهی (تركیب درست منابع)

فناوری (آشنایی با انواع تکنولوژی و استفاده از آن)

3/77
3/57

ایجاد شبكه های مدیریت (مدیریت مشاركتی) (درگیركردن كاركنان در فرآیند تصمیم گیری) 3/44

مهارت های نوشتار ی /مکاتبه های اداری

ارتباط های شفاهی یا ارتباط های كالمی
مربی گری

مدیریت كسب و كار

مدیریتی

معیار

تغییرات

3/79
3/79
3/59
3/51

بازیگر و ایفاكننده ی نقش در گروه یا مهار ت های گروه سازی

3/53

تصمیم گیری

3/83

كنترل (توجه به نتایج كار و مقایسه با برنامه ها)
رابطه انسانی (کار در گروه)

برنامه ریزی و تعیین هدف ها

مدیریت توسعه(فراهم کردن روشی که سبب بهبود می شود)
گفتگو (مذاكره) یا چانه زنی
بازاریابی

راه اندازی کسب و کار

مهارت های مالی و حسابداری مدیریت

3/74
3/94
3/73
3/6

3/62

0/82
0/72
0/81
0/77
0/8

19/20
20/95
21/49
21/75
22/41

4
5
6

7
8
9
1
2
3
4
5

0/78

22/67

0/88

23/22

8

24/50

10

18/98

1

0/87
0/85
0/86

22/96
23/68

0/91

25/78

0/75

19/58

0/71
0/8

20/30

0/82

21/98

0/94

25/97

0/88

3/28

0/89

3/27

0/97

3/49

21/81

2

1/01

24/44
27/13
28/94
29/66

6

7
9

11
2
3
4
5
6

7
8
9

طیف لیکرت :خیلی کم( ،)1کم( ،)2متوسط( ،)3زیاد( ،)4خیلی زیاد()5

مهارت کارآفرینی از  29سـوال تشـکیل شـده بـود .میانگین

رتبه ای پاسـخگویان بر حسـب میـزان مهارت هـای کارآفرینی

 3/66شـد کـه بیانگـر؛ در حـد زیـاد ،مـی باشـد .پاسـخگویان با

بیـش تریـن فراوانی(63/5درصد) مهارت هـای کارآفرینی را در

سـطح زیـاد ،و  23/5درصـد در حـد خیلـی زیـاد و 13درصـد در

حد متوسـط ارزیابـی کردند (جـدول .)4
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جـدول -4توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر پایـه ی سـطح
مهـارت هـای کارآفرینـی

اسـمیرنف بـراى همـه متغیرهـا معنـی دار اسـت ،یعنـی توزیـع

درصد

درصد فراوانی

فراوانی

فراوانی

انباشته

خیلی پایین

0

0

0

متوسط

30

خیلی باال

54

سطح

0

پایین
باال

جمع

میانگین رتبه ای3/66 :

برابـر اطالعـات جـدول  ،5نتیجـه ی آزمـون كولموگـروف-

0

13

146

63/5

230

١٠٠

میانه( 4 :زیاد)

0

13

76/5

23/5

100/0
-

داده هـا نرمـال نمـی باشـد .در نتیجـه ،بـرای آزمـون شـماری
از فرضیـه هـای تحقیـق از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن
اسـتفاده شـد .همـان گونـه کـه در جـدول  6دیـده مـی شـود،

بیـن شـمار دوره ی ضمـن خدمـت ،شـمار اعضـای خانـواده،
عامـل شـخصیتی ،عامـل مدیریتـی ،عامـل آموزشـی و روحیـه

ی کارآفرینـی بـا میـزان مهـارت هـای کارآفرینـی در سـطح
 1درصـد خطـا ،همبسـتگی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد،

همچنیـن بیـن میـزان مهـارت هـای کارآفرینـی افـراد مـورد

بررسـی در رابطـه بـا عامـل اقتصـادی در سـطح  5درصـد خطا،

انحراف معیار0/59 :

براى اسـتفاده از آمار فراسـنجه ای یا نافراسـنجه ای ،نرمال

بـودن یا نبودن توزیـع داده ها از آزمون كولموگروف-اسـمیرنف

استفاده شد(جدول .)5

همبسـتگی مثبت و معنـاداری وجود دارد .نتیجـه ی آماره من

وایـت نـی نشـان داد که بیـن میزان مهـارت هـای کارآفرینی ،با
توجـه بـه رشـته تحصیلی افـراد مورد بررسـی (کشـاورزی و غیر

کشـاورزی) ،اختلاف معنـی داری وجـود نـدارد.

جدول -5بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

آزمون ()K-S

Sig.

میزان سن
میزان پیشینه ی کار
شمار دوره ی ضمن خدمت
شمار اعضا خانواده
عامل اقتصادی
عامل شخصیتی
عامل مدیریتی
عامل آموزشی
روحیه کارآفرینی
مهارت های کارآفرینی

43/2655
21/3396
27/6667
3/8009
3/1261
4/1826
3/7739
3/4130
4/0174
4/1043

6/40280
7/65102
30/15500
95586.
1/04765
0/64858
0/96272
1/11708
0/54465
0/59655

1/459
1/665
3/676
4/070
0/034
4/582
3/452
3/236
5/402
5/075

0/028
0/008
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

جدول -6خالصه ی همبستگی بین متغیرهای تحقیق با

سطح مهارت های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی
متغیر
سن
پیشینه ی کار
دوره ی ضمن خدمت
حقوق ماهانه
اعضا خانواده
عامل اقتصادی
عامل شخصیتی
عامل مدیریتی
عامل آموزشی
روحیه کارآفرینی

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

0/095
0/077
**0/289
0/023
**0/319
*0/165
**0/586
**0/453
**0/409
**0/432

0/153
0/265
0/000
0/744
0/000
0/012
0/000
0/000
0/000
0/000
** P=%1
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* P=%5

با توجه به این که مقیاس میزان مهارت های کارآفرینی ،به

عنوان متغیر مالک ،ترتیبی است ،از رگرسیون ترتیبی استفاده

شد .نتایج رگرسیون ترتیبی با استفاده از SPSSWin16

در

جدول  7آمده است .نتیجه ی این تحلیل نشان داد که مدل

رگرسیونی با توجه به معنی دار شدن کای اسکور (χ = 107/993
2

و )P =0/000دارای برازش خوبی می باشد و متغیرها توانایی

تبیین مدل را دارند.

از سـوی دیگر مقدار سـه شـبه  R2کاکس و سـنل (Cox and

 ،)Snelllنـاگل کـرک ( )Nagelkerkeو مـک فـادن (�MacFad
 )denبـه ترتیـب  0/671 ،0/548و  0/468بـه دسـت آمـد که می
تـوان نتیجـه گرفـت ،متغیرهای مسـتقل مـی توانند بخشـی از

شماره  ،40بهار 1396

احتمـال تغییرپذیری سـطح مهارت هـای کارآفرینـی را تبیین

کنند .

جدول -7تناسب داده های مشاهده شده با مدل برآورد شده
مدل

درست نمایی تابع احتمالی

χ2

df

P

210/004
102/011

107/993

5

0/000

حداکثر پتانسیل موجود برای تبیین واریانس
نهایی
Pseudo R2 McFadden= 0/468

Pseudo R2 Nagelkerke= 0 /671

Pseudo R2 Cox and Snell= 0/548

در جـدول  ،8بـرآورد فراسـنجه هـای تاثیرگـذار بـر مهـارت

شـخصیتی اهمیـت بیش-تـری در مقایسـه بـا چهـار متغیـر

ی ضمـن خدمت ،شـمار اعضا خانـواده ،شـخصیتی ،مدیریتی

شـده ،نشـان دهنـده ی آن اسـت کـه در شـرایط ثابـت مانـدن

هـای کارآفرینـی مشـاهده مـی شـود که پنـج متغیر شـمار دوره

دیگـر دارد .شـاخص برآورد متغیر شـخصیتی  2/263محاسـبه

و روحیـه کارآفرینـی در مهـارت هـای کارآفرینـی بـه صـورت

تاثیـر متغیرهـای مـدل ،افزایـش یـک واحـد در متغیر مسـتقل

آموزشـگران کشـاورزی تاثیرگذارند .برپایـه ی جدول  ،8متغیر

متغیـر میـزان مهـارت هـای کارآفرینـی مـی شـود.

مثبـت بـر احتمـال تغییرپذیـری مهـارت هـای کارآفرینـی

شـخصیتی ،موجب افزایـش  2/263واحدی در نسـبت لگاریتم

جدول -8تناسب داده های مشاهده شده با مدل برآورد شده
مدل

برآورد

SE

دوره ی ضمن خدمت

1/370

0/367

عامل شخصیتی

2/263

0/522

روحیه کارآفرینی

1/757

اعضا خانواده

عامل مدیریتی

1/152
0/811

بحث و نتیجه گیری

Wald

P

13/944

0/000

18/770

0/000

14/595

0/000

0/458

6/336

0/362

5/027

0/460

0/012
0/025

همـکاران( ،)1391بوسـیر و نزارامبـا ( ،)2013لشـگرآرا و

چرخـه هـای توسـعه ی اقتصـادی همـواره بـا توسـعه

همـکاران )2011( ،و بوثا و همـکاران( ،)2006هم خوانی دارد.

موتـور رشـد و توسـعه اسـت .بـا توجـه بـه دسـت آوردهـای

آموزشـگران در سـطح  5درصـد خطـا همبسـتگی مثبـت و

مهـارت هـای کارآفرینـی را در سـطح زیـاد 23/5 ،درصد در حد

بـا رشـد مهـارت هـای کارآفرینـی آموزشـگران هـم سـو اسـت.

کارآفرینـی بـه حرکـت در می آیند .بـه عبارت بهتـر ،کارآفرینی

پژوهـش63/5 ،درصـد از پاسـخگویان بـا بیـش تریـن فراوانـی
خیلـی زیـاد و  13درصـد در حـد متوسـط ارزیابـی کردنـد.

بنـا بر یافتـه ها ،بین عامل شـخصیتی و متغیـر مهارت های

کارآفرینـی آموزشـگران در سـطح  1درصـد خطـا همبسـتگی

مثبـت و معنـاداری وجـود دارد ،یعنـی رشـد عامـل شـخصیتی
بـا رشـد مهـارت هـای کارآفرینـی آموزشـگران هـم سـو اسـت.

ایـن دسـتاورد بـا یافتـه هـای قاسـمی( ،)1393حسـینی و

لشـگرآرا ( ،)1393نعمتـی ( ،)1392عبدالهیـان و همـکاران،
( ،)a1391اکبـرزاده و همـکاران ( ،)1391دربـان آسـتانه و

بیـن متغیـر عامـل اقتصـادی و متغیـر مهـارت هـای کارآفرینی

معنـاداری وجـود دارد .یعنـی رشـد و بهبـود عامـل اقتصـادی
ایـن یافتـه نیز بـا یافته های حسـینی و لشـگرآرا ( )1393و رکن

الدیـن افتخـاری و همـکاران ( ،)1388هـم خوانـی دارد.

بیـن عامـل آموزشـی و متغیـر مهـارت هـای کارآفرینـی

آموزشـگران در سـطح  1درصـد خطـا همبسـتگی مثبـت و
معنـاداری وجـود دارد ،یعنـی توسـعه ی عامـل آموزشـی بـا

مهـارت هـای کارآفرینـی آموزشـگران هـم راستاسـت .ایـن

دسـتاورد بـا یافتـه هـای قاسـمی( ،)1393حسـینی و لشـگرآرا
( ،)1393شـكاری و حیـدرزاده آرانـی( ،)1390حسـینی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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و عزیـزی ( ،)1386بوسـیر و نزارامبـا( ،)2013بریکسـیوا و

بـا توجه به دسـت آوردهای تحقیق پیشـنهادهای زیـر ارایه

همـکاران( ،)2015پرماند و همـکاران( ،)2016ورزات و باچلت

می شـوند:

مدیریتـی و متغیـر مهـارت هـای کارآفرینـی آموزشـگران در

مـورد توجـه بیـش تـری قـرار گیرنـد.

یعنـی بهبود عامـل مدیریتی با افزایش مهـارت های کارآفرینی

بـرای کسـب موفقیـت تلاش کننـد و اعتماد بـه نفـس الزم را به

( )2006و بوثـا و همـکاران( ،)2006توافـق دارد .بیـن متغیـر

سـطح  1درصد خطا همبسـتگی مثبت و معناداری وجود دارد.

آموزشـگران هم جهت اسـت که یافته های حسـینی و لشـگرآرا
( )1393و حسـینی و همـکاران( ،)2012نیـز چنیـن وضعـی را

تاییـد کـرده انـد.

بیـن متغیـر روحیـه کارآفرینـی و متغیـر مهـارت هـای

کارآفرینـی آموزشـگران در سـطح  1درصـد خطـا همبسـتگی

 دوره هـای آموزشـی بـرای باالبـردن مهـارت کارآفرینـی -شـرایط مدیریتـی بـه گونه ای فراهم شـود ،تا آموزشـگران

دسـت آورنـد و برای فراتـر رفتن عملکردشـان از محدوده پیش

بینـی شـده ،دوره هـای آموزشـی بـرای ارتقـای سـطح دانـش
آنـان برگزار شـوند.

 -بـا مشـاركت آموزشـگران در کنـار مدیریـت آموزشـکده در

بهـره گیـری از همـه ی امكانـات ،اسـتفاده از تجربـه دیگـران و

مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .بـه ایـن معنـی که رشـد روحیه

دادن انگیـزه تجربـه و توانایـی آموزشـگران تقویـت شـود.

اسـت کـه این یافته بـا دسـتاوردهای قاسـمی ( )1393و عزیزی

آموزشـگران در بـه كارگیـری فنـاوری هـای اطالعاتی بـاال برده

بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیـل رگرسـیون ،پنـج

آموزشـگران در ارتبـاط بـا كارآفرینـی ،بـه ارایـه مشـاوره به آن

شـخصیتی ،مدیریتـی و روحیـه کارآفرینـی در مهـارت هـای

 -مهارت های فنی كارآفرینی در آموزشگران ،با برگزاری

کارآفرینی با رشـد مهارت های کارآفرینی آموزشـگران هم سـو

و حسـینی( ،)1386هـم خوانـی دارد.

متغیـر؛ شـمار دوره ی ضمـن خدمـت ،شـمار اعضـا خانـواده،
کارآفرینـی بـه صـورت مثبـت بـر احتمـال تغییرپذیـری مهارت

های کارآفرینی آموزشـگران کشـاورزی تاثیرگذارنـد .این یافته
هـا گویـای آنسـت کـه باید آمـوزش هایـی بـرای ارتقـای مهارت

هـای کارآفرینـی بـا توجـه بـه عامـل هـای فـردی ،شـخصیتی،

روحیـه کارآفرینـی آموزشـگران ،شـرایط و مشـارکت مدیریتی

مناسـب سـازماندهی گـردد.

 -بـا دراختیـار قـرار دادن رایانـه و اینترنـت ،توانمنـدی

شـود و بـرای راهنمایـی هـای فنـی و كارشناسـی مناسـب بـه

هـا در ایـن زمینـه نیـز اقـدام شـود.

کارگاه های آموزشی چون نظارت یا ارزیابی محیط ،بهبود مهارت
شنیداری و توانایی سازمان دهی در اولویت قرار داده شوند.
پی نوشت ها:

 -1فرایند تحلیل شبکه فازی

()Fuzzy Analytic Network Process (FANP

منبعها

احمدپور داریانی ،م .)1383( .تجارب كارآفرینی در كشورهای منتخب ،تهران ،انتشارات امیركبیر.

احمدپــور ،ا ،.قاســمی ،ح .و علیخانــی دادو کالیــی ،م .)1394( .عاملهــای موثــر بــر توســعه ی مهــارت هــای کارآفرینــی

دانشــجویان آموزشــکده هــای کشــاورزی .فصــل نامــه پژوهــش مدیریــت آمــوزش کشــاورزی.26-40 :32 ،
احمدپورداریانی ،م .)1378( .كارآفرینی ضرورت توسعه ،ماهنامه تدبیر.84 ،95 ،

حســینی ،ط .و لشــگرآرا ،ف .)1393( .شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعه مهــارت هــای كارآفرینــی در تعاونــی هــای

زنــان روســتایی اســتان فــارس .پژوهــش هــای ترویــج و آمــوزش كشــاورزی ،ســال هفتــم ،شــماره ( ،2پیاپــی .13-34 .)26

رحیمیــان ،ح ،.احمدپــور داریانــی ،م ،.عبــاس پــور ،ع .و اعالمــی ،ف .)1392( .شناســایی عامــل هــای اثرگــذار بــر

شــكل گیــری رفتــار كارآفرینــان اجتماعــی در ایــران .توســعه كارآفرینــی ،دوره ششــم ،شــمار اول.202-185 :

رکــن الدیــن افتخــاری ،ع ،.طاهرخانــی ،م .و سجاســی ،ح .)1388( .تحلیــل ابعــاد و عوامــل موثــر بــر توســعه کارآفرینــی
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کشــاورزی مناطــق روســتایی ،مطالعــه مــوردی روســتاهای شهرســتان خدابنــده .فصلنامــه روســتا و توســعه  ،جلــد ، 2صفحــات
. 43 - 72

ســاداتی ،م .و قهرمــان ،آ .)1390( .مقایســه وضعیــت دانــش آمــوزان هنرســتانهای فنــی و حرفــه ای و مــدارس كاردانــش

بــه لحــاظ تطبیــق مؤلفــه هــای آموزشــی بــا اســتانداردها .فصلنامــه جامعــه شناســی مطالعــات جوانــان ،ســال دوم ،شــماره

دوم.80-63 :

ســازمان مرکــزی آموزشــکده فنــی وحرفــه ای .)1394( .تعــداد آموزشــگران آموزشــکده هــای فنــی و کشــاورزی

شهرســتان ســاری .ناشــر :ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای.

شــكاری ،ع .و حیــدرزاده آرانــی ،س .)1390( .بررســی اثربخشــی آموزشــهای حرفــه ای بیمــه بــر عملكــرد كاركنــان

شــركتهای بیمــه از نظــر مهارتهــای كارآفرینــی (مطالعــه مــوردی :اســتان اصفهــان) .توســعه كارآفرینــی ،ســال چهــارم ،شــماره
ســیزدهم.128-109 :

صمــدی ،پ .و شــیرزادی ،ه .)1386( .بررســی رابطــه جــو ســازمانی مدرســه بــا روحیــه کارآفرینــی در دانــش آمــوزان.

فصلنامــه نــوآوری هــای آموزشــی  ،ســال  ، 5شــماره  ، 16صــص . 187 164-

عبدالهیــان ،ز ،.عبدالهیــان ،و .و عبدالهیــان ،م1391( .الــف) .اولویــت بنــدی شــاخص هــای مهارتــی مدیــران كارآفرین

بــه روش ( FANPمطالعــه مــوردی :جهــاد دانشــگاهی) .کنفرانــس ملــی کارآفرینــی و مدیریــت کســب و کارهــای دانــش بنیــان،

دانشــگاه مازندران-بابلســر 23 ،آبان.

عبدالهیــان ،ز ،.عبدالهیــان ،و .و عبدالهیــان ،م1391( .ب) .شناســایی مهــارت هــای كارآفرینــی مــورد نیــاز فــارغ

التحصیــان مهندســی صنایــع بــرای ورود بــه عرصــه ی كســب و كار .کنفرانــس ملــی کارآفرینــی و مدیریــت کســب و کار هــای

دانــش بنیــان ،دانشــگاه مازندران-بابلســر 23 ،آبــان.

نظری ،م .)1387( .اصول مبانی کارآفرینی ،تهران :پیام پویا.

نعیمــی ،ا ،.پزشــکی راد ،غ .ر .و چیــذری ،م .)1387( .نگاهــی بــر نقــش آمــوزش کارآفرینــی در ایجــاد اشــتغال ،اولیــن

همایــش نــوآوری و کارآفرینــی ،تبریــز ،مدیــران هــم اندیــش فراخیــز.

نعمتــی ،م .ع .)1392( .بررســی ویژگــی هــای شــخصیتی کارآفرینانــه دانشــجویان دانشــگاه هــای دولتــی تهــران .دو

فصلنامــه نــوآوری و ارزش آفرینــی ،ســال اول ،شــماره .64-47 :3

یعقوبــی فرانــی ،ا ،.ســلیمانی ،ع ،.موحــدی ،ر .و اســكندری ،ف .)1392( .تأثیــر عوامــل آموزشــی و نهــادی بــر

كارآفرینــی زنــان روســتایی (مــورد مطالعــه :اســتان همــدان) .توســعه كارآفرینــی ،دوره ششــم ،شــمار دوم.134-115 :
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Abstract
Entrepreneurial skills are identified as a socity priority, because of their impact on people’s economic, personal and social lives. The purpose of this research is to investigate factors affecting agricultural
educators’ entrepreneurial skills at Sari agricultural technical two-years colleges. Methodologically, this
research is a casual-relation and applied study. The statistical population, comprised 531 agricultural
educators at Agricultural Technical Colleges in Sari. According to the Cochran formula, a sample size
of 230 was selected using stratified random sampling method. The data collection tool was researcher-made questionnaire, content validity of which was approved by agricultural extension experts at
Sari Islamic Azad University and its reliability was estimated to be 0.90 using ordinal theta coefficient.
SPSSWin16 used to process data. The analysed results showed that approximately, 63.5% of respondents ranked their entrepreneurial skills at high level and 13% considered it at intermediate level. Results
indicated that variables; number of in-service course, family size, personality factors, educational factors, management factors and entrepreneurial spirit had a significant positive correlation (P=0.01) with
entrepreneurial skills. Also economic factors have a significant positive correlation (P=0.05) with entrepreneurial skills. So, these variables have positive impact on development of educators’ entrepreneurial
skills. Based on ordinal regression findings, five variables including; number of educational course,
family size, personality factors, management factors and entrepreneurial spirit were influencing on the
probability of estimating the educators entrepreneurial skills level.
Index Terms: Entrepreneurship skills, agricultural two-years college, agricultural educators, entrepre-

neurial spirit

Corresponding Author: M. Charmchian Langerodi
Email: Mcharmchian@iausari.ac.ir
Received: 28/09/2016 ; Accepted: 22/05/2017

95

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

