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ABSTRACT 
 

Entrepreneurship and entrepreneurs are important factors in the development of the country and 
therefore, it is necessary that this subject area be given special attention by researchers, planners, 
and policy makers. The purpose of this study is to answer the question of whether the level of 
entrepreneurial knowledge, attitude and intention of students has changed compared to previous 
years or not; and whether the impact of individual and educational factors on students' 
entrepreneurial knowledge, attitudes and intentions has changed over the time. The study used 
repeated cross-sectional design. The statistical population consisted of senior students at the 
College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University in the academic year 2013-14 
(group A) and 2019-20 (group B). 120 students from group A and 98 students from group B were 
selected. The main instrument for data collection was questionnaire. The validity and reliability of 
the questionnaire were confirmed by views of professors and experts and Cronbach's alpha 
coefficient (knowledge= .82, attitude= .91, intention= .88). Data were analyzed using SPSS 
software. Findings showed that the level of entrepreneurial knowledge, attitude and intention of 
students has changed compared to previous years and has improved significantly. Findings 
indicated the impact of entrepreneurship courses, entrepreneurial experience, and entrepreneurial 
family on entrepreneurial knowledge, attitude and intention of agricultural students. In addition, 
there were positive and significant relationships between students' entrepreneurship knowledge and 
entrepreneurship attitude with entrepreneurial intention. Totally, the results show a promising and 
motivating issue that, consequently, by improving entrepreneurship rules and regulations and 
business ease indicators, we can see the transformation of entrepreneurial intentions into 
entrepreneurial activity. 

 
Keywords: repeated cross-sectional study, entrepreneurship knowledge, entrepreneurship attitude, 

entrepreneurial intention, agricultural students  
  

Extended Abstract 
Objectives 

Entrepreneurship and entrepreneurs are important factors in the development of the country and 
therefore, it is necessary that this subject area be given special attention by researchers, planners, 
and policy makers. People do not turn to be entrepreneurship by accident. So, entrepreneurial 
intention is considered as the best and strongest predictor of entrepreneurial behavior and activity. 
Among the factors that can affect the entrepreneurial intention of people are entrepreneurial 
knowledge and attitude. Entrepreneurial knowledge refers to the concepts, skills and intellectual 
capacity expected from an entrepreneur. The meaning of entrepreneurial attitude is a state based on 
which a person shows the desire to show entrepreneurial behavior in an independent business or 
organization. 

The purpose of this study is to answer the question of whether the level of entrepreneurial 
knowledge, attitude and intention of students has changed compared to previous years or not; and 
whether the impact of individual and educational factors on students' entrepreneurial knowledge, 
attitudes and intentions has changed over the time. The objectives of the research are: (a) 
measuring the knowledge, attitude and entrepreneurial intention of the students over the time, (b) 
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examining the knowledge, attitude and entrepreneurial intention of the students based on individual 
factors and over the time, (c) examining the knowledge , attitude and entrepreneurial intention of 
students based on the educational factor over the time, (d) investigating the relationship between 
knowledge, attitude and entrepreneurial intention of students over the time. 

 

Methods 
The study used repeated cross-sectional design. The specific strength of repeated cross-sectional 

studies method is that sampling and data collection is done more than once, and in each stage of 
data collection, a sample of the population is selected at that point. As a result, it provides a series 
of cross-sectional data of population parameters. In addition, the data obtained based on sampling 
over the time are the average values of the desired variables over the time. Hence, it provides a 
deep and good view of the investigated phenomenon to policy makers and decision makers. 

The statistical population consisted of senior students at the College of Agriculture and Natural 
Resources, Tehran University in the academic year 2013-14 (group A) and in the academic year 
2019-20 (group B). 120 students from group A and 98 students from group B were selected. The 
main instrument for data collection was questionnaire. The validity and reliability of the 
questionnaire were confirmed by views of professors and experts and Cronbach's alpha coefficient 
(knowledge= .82, attitude= .91, intention= .88).  

Data were analyzed using SPSS software.  Data analysis done in two parts: (a) descriptive 
statistics and (b) inferential statistics. Descriptive statistics included frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. Inferential statistics included t-Student test, Mann-Whitney test, and 
Pearson correlation test. 

 

Results 
Findings showed that the level of entrepreneurial knowledge, attitude and intention of students 

has changed compared to previous years and has improved significantly over the time. Findings 
indicated the impact of entrepreneurship courses, entrepreneurial experience, and entrepreneurial 
family on entrepreneurial knowledge, attitude and intention of agricultural students. In addition, 
there were positive and significant relationships between students' entrepreneurship knowledge and 
entrepreneurship attitude with entrepreneurial intention.  

Based on the findings, it can be said that over the time and the obtained experiences from the 
previous courses, the entrepreneurship courses have become more qualitative and have been able to 
positively influence the entrepreneurial attitude of students. In addition, the findings indicate the 
difference in the knowledge, attitude, and entrepreneurial intention of students (group A and group 
B) who participated in the entrepreneurship training course. This finding also confirms the 
improvement of the quality level of entrepreneurship education compared to the past. Findings 
revealed that by the time and the awareness and information provided, as well as the actions taken 
in the field of entrepreneurship, students have gained a higher knowledge of entrepreneurship and 
also have a more positive attitude towards entrepreneurship and have more intentions to turn to 
entrepreneurship after graduation. Therefore, in response to the question that whether the level of 
knowledge, attitude and entrepreneurial intentions of students have changed compared to previous 
years; it must be said “yes, the level of all the three investigated variables has been improved”. This 
finding presents a motivating issue for students, academics, and policy makers, which by 
improving entrepreneurship rules and regulations and business ease indicators, we can see the 
transformation of entrepreneurial intentions into entrepreneurial activity. 

 

Conclusion 
The findings of the study showed a significant relationship between entrepreneurial knowledge, 

entrepreneurial attitude and entrepreneurial intention of students. So, it is important that the 
curriculum designers, managers and professors develop strategies and activities that will improve 
the entrepreneurial knowledge and attitude of students and to motivate them for entrepreneurial 
activity during their studies or in the future and after graduation. 
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 چکیده

 

، بنابراین هستند.کارآفرینی و کارآفرینان از عوامل مهم تحول در پیشرفت و توسعه کشور 
-ریزان، و سیاستضرورت دارد که این حوزه موضوعی مورد توجه ویژه پژوهشگران، برنامه

گزاران قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا سطح دانش، نگرش و 
های گذشته تغییر یافته است یا خیر. و آیا کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال نیت

تاثیرگذاری عوامل فردی و آموزشی بر دانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان با گذشت 
پژوهش با استفاده از روش پیمایش مقطعی مکرر صورت گرفت.  اند یا خیر.زمان تغییری یافته

طبیعی جویان سال آخر کارشناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابعجامعه آماری، دانش
)گروه ب( بود که با استفاده از  98-99)گروه الف( و  92-93دانشگاه تهران در سال تحصیلی 
تن از گروه ب انتخاب شد.  98تن از گروه الف و  120شمار فرمول کوکران، نمونه آماری به

پرسشنامه بود. روایی و پایایی پرسشنامه با نظرخواهی از ها ابزار اصلی برای گردآوری داده
نظران و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد )دانش تعدادی از استادان و صاحب

ها با استفاده از (. داده88/0، نیت کارآفرینانه= 91/0، نگرش کارآفرینی= 82/0کارآفرینی= 
ها نشان داد سطح استنباطی تحلیل گردید. یافتهو در دو بخش آمار توصیفی و  SPSSافزار نرم

طور های گذشته تغییر نموده و بهدانش، نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان نسبت به سال
دست آمده از تاثیر دوره آموزش کارآفرینی، تجربه های بهداری ارتقا یافته است. یافتهمعنی

نگرش و نیت کارآفرینانه دانشجویان  کارآفرینی، و داشتن خانواده کارآفرین بر دانش،
داری بین متغیرهای دانش کشاورزی حکایت داشت. عالوه بر این، رابطه مثبت و معنی

کارآفرینی و نگرش کارآفرینی با متغیر نیت کارآفرینانه دانشجویان مشاهده شد. در مجموع 
بع، با بهبود قوانین و دهد که بالتآفرینی را نشان میموضوع امیدبخش و انگیزه ،نتایج پژوهش

توان شاهد تبدیل نیت کارآفرینی کار میوهای سهولت کسبمقررات کارآفرینی و شاخص
 افراد به فعالیت کارآفرینی شد.

 

مطالعه مقطعی مکرر، دانش کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، نیت  :یکلید هایهواژ

 کارآفرینانه، دانشجویان کشاورزی
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 مقدمه

طور قابل هاي کارآفرينانه بهو فعاليت کارآفرينی

کند و مزيتتوجهی به رشد اقتصادي کشورها کمک می

 ,.Aparicio et al)د کنهاي رقابتی ملی را ايجاد می

اي که نرخ باالي فعاليت کارآفرينی نرخ گونهبه. (2016

دهد و تغييرات مثبت اجتماعی بهبيکاري را کاهش می

. از (Ben Youssef et al., 2018)همراه خواهد داشت 

آنجا که کارآفرينی و کارآفرينان منشا تحوالت بزرگ در 

هاي توليدي و خدماتی و موتور محرک ايجاد زمينه

روند شمار میشغل، توسعه و پيشرفت اقتصادي به

(Khorsandi et al., 2015)در شرايط کنونی . بنابراين ،

ادي و يکی از عواملی که باعث دگرگونی شرايط اقتص

هاي شود، فعاليتاجتماعی و صنعتی يک کشور می

کارآفرينانه، برخورداري از روحيه و نيت کارآفرينی و در 

. (Papzan et al., 2015)نهايت، فعاليت کارآفرينی است 

سوي کارآفرينی داليل مختلفی سبب برانگيختن افراد به

ترين آنها عبارتند از: تمايل به شود که برخی از مهممی

کسب درآمد بيشتر، امکان دستيابی به شغل مطلوب و 

کار مورد عالقه، کشف واندازي کسبدلخواه از طريق راه

اند، کار که ديگران به آن توجه نکردهوهاي کسبفرصت

کار، و تحقق واندازي کسبها از طريق راهتحقق ايده

رسانی به جامعه اهداف فردي کارآفرين، به همراه خدمت

(Halis, 2013) در اين ميان، صنعت کشاورزي از قدرت .

نظير و بالقوه براي فراهم کردن فرصت استثنايی براي بی

اين  و بر (Silva, 2009)کارآفرينان برخوردار است 

عنوان يک بخش اساس، امروزه کارآفرينی کشاورزي به

عبارت ديگر، کارآفرينی و . بهاستمکمل اقتصادي مطرح 

عنوان پاسخی به رکود و نانه بههاي کارآفريفعاليت

طور اعم و هاي موجود در بخش کشاورزي بهچالش

طور اخص مطرح آموختگان اين رشته بهاشتغال دانش

 . (Pouratashi, 2016)است 

آورند، بلکه با افراد تصادفی به کارآفرينی روي نمی

کنند قصد و نيت به کارآفرينی گرايش پيدا می

(Kruger, 2007)گر سخن، نيت کارآفرينانه به. به دي-

بينی کننده رفتار و ترين پيشعنوان بهترين و قوي

 ;Thompson, 2009)رود شمار میفعاليت کارآفرينی به

Kautonen et al., 2015) از نظر .Abun et al. (2018 ،)

نيت کارآفرينانه، گرايش ذهنی مانند ميل، آرزو و اميد 

-اي کارآفرينی تاثير میها برافراد است که بر انتخاب آن

عنوان حالت هوشيار ذهن گذارد. نيت کارآفرينانه به

شود که توجه و رفتار فرد را به سمت رفتار تعريف می

-وکار بهريزي شده و آغاز يک کسبکارآفرينانه برنامه

 ;Krueger et al., 2000)کند عنوان هدف هدايت می

cited in Yaghoubi Farani et al., 2016)ز جمله . ا

تواند بر نيت کارآفرينانه افراد تاثيرگذار عواملی که می

باشد، دانش و نگرش کارآفرينی است. دانش کارآفرينی 

ها و ظرفيت فکري مورد انتظار اشاره به مفاهيم، مهارت

 Jack & Anderson, 1999; cited)از يک کارآفرين دارد 

in Yaghoubi Farani et al., 2016)ش . منظور از نگر

کارآفرينی حالتی است که بر اساس آن فرد تمايل به 

کار مستقل يا وبروز رفتار کارآفرينانه در يک کسب

 .(Papzan et al., 2015)دهد سازمانی را نشان می

با توجه به اهميت دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه، 

شناسايی عوامل موثر بر سه متغير ذکر شده اهميت 

که بر دانش، نگرش و نيت دارد. از جمله عواملی 

گذارد، عوامل فردي و آموزشی کارآفرينانه افراد تاثير می

هاي پژوهشی در ارتباط با ( گزيده يافته1است. جدول )

عوامل فردي و آموزشی اثرگذار بر دانش، نگرش، و نيت 

 دهد.کارآفرينانه را نشان می
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 وزشی اثرگذار بر دانش، نگرش، و نيت کارآفرينانههاي پژوهشی مرتبط با عوامل فردي و آميافته -1جدول 

 )متغير مالک/متغيرپيش بين(يافته                            

 محقق 
 نيت کارآفرينانه نگرش کارآفرينانه دانش کارآفرينی

Martínez-Gregorio et al. (2021)   آموزش کارآفرينی 

Baliyan et al. (2020)  جنسيت  

Li et al.  (2019)   تجربه کاري 

Liu et al. (2019)  آموزش کارآفرينی آموزش کارآفرينی 

Fathelrahman Mansour (2019)  جنسيت جنسيت 

Wei et al. (2019) آموزش کارآفرينی   

Nyakudya et al. (2018) جنسيت   

Mehmood Khan et al. (2016)  تجربه کاري  

Lai et al. (2015) آموزش کارآفرينی   

Kritskaya (2015)   آموزش کارآفرينی 

Mohseni et al. (2013)  آموزش کارآفرينی  

Castiglione et al. (2013)   خانواده کارآفرين 

Aslam et al. (2012)   آموزش کارآفرينی 

Dabic et al. (2012)   جنسيت 

Majidi et al. (2012)  آموزش کارآفرينی  

Wang et al. (2011)   تجربه کاري، سابقه خانوادگی 

BarNir et al. (2011)   خانواده کارآفرين 

 

با تاکيد بر اهميت پرداختن به حوزه موضوعی 

ويژه بررسی دانش، نگرش و نيت کارآفرينی و به

شود اين است که کارآفرينانه افراد، سوالی که مطرح می

آيا سطح دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان 

هاي گذشته تغيير يافته است يا خير. و آيا ت به سالنسب

تاثيرگذاري عوامل فردي و آموزشی بر دانش، نگرش و 

نيت کارآفرينانه دانشجويان با گذشت زمان تغييري 

شود که اند يا خير. بنابراين، مساله از آنجا زاده میيافته

دانشجويان داراي سطوح متفاوتی از دانش، نگرش و نيت 

انه هستند که هريک خود نيز تحت تاثير عوامل کارآفرين

گوناگون از جمله عوامل فردي و آموزشی ممکن است 

، الزم است شناسايی دقيق اين پديده بنابراينقرار بگيرد. 

و تغييرات ايجاد شده با گذشت زمان مورد بررسی قرار 

گيرد. بر همين اساس، زمانی که موضوع مورد بررسی 

هاي مناسب ه است، از جمله راهتحول و تغيير يک پديد

هاي اجراي سنجش ،براي دريافت تصويري دقيق از آن

طولی و مقطعی مکرر در مقاطع زمانی است. در حالی 

که مطالعات طولی براي رديابی تغييرات در طول زمان 

هاي مقطعی مکرر سطح فردي مناسب است، بررسی در

براي سنجش تغييرات در طول زمان در سطح جامعه 

. نقطه قوت (McManus, 2020)تر است آماري مناسب

-ويژه روش مطالعات مقطعی مکرر اين است که نمونه

مرتبه صورت  آوري اطالعات بيش از يکگيري و جمع

اي آوري اطالعات، نمونهگيرد و در هر مرحله از جمعمی

شود از جمعيت موجود در آن مقطع زمانی انتخاب می

برآوردهاي مقطعی از  سري ازکه در نتيجه، يک

آورد. عالوه بر اين، پارامترهاي جمعيت فراهم می

-گيري در طول زمان بهبرآوردهايی که براساس نمونه

نظر هاي متغيرهاي موردآيند، ميانگين ارزشدست می

که در  .(Serajzadeh, 2004)در طول زمان هستند 

نتيجه، ديد عميق و خوبی از پديده مورد بررسی را به 

-گيران ارايه میسازان و تصميمگزاران، تصميماستسي

اي طولی به بررسی تاثير ( در مطالعه2014) Roxasدهد. 

دانش کارآفرينی بر نيت کارآفرينانه دانشجويان رشته 

بازرگانی پرداختند و اثرات مستقيم و غيرمستقيم دانش 

کسب شده از دوره رسمی آموزش کارآفرينی بر نيت 

را مطالعه کردند و تغييرات در دانش  کارآفرينی افراد

کارآفرينی و ادراک مطلوبيت از فعاليت کارآفرينانه را 
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ها حاکی از اهميت توسعه دانش براي رصد نمودند. يافته

پرورش و ارتقاي نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان 

( به مطالعه مکرر بررسی نيت 2004) Audetبود. 

. نتايج نشان داد درک کارآفرينانه دانشجويان پرداخت

وکار به طور اندازي کسبپذيري راهمطلوبيت و امکان

گيري نيت کارآفرينانه در افق بلندمدت توجهی شکلقابل

( مطالعه 2017) .Almeida et al  دهد.را توضيح می

 2008-2010و  1990-1993طولی در دو دوره زمانی 

بل به انجام رسانيد و دريافتند کارآفرينان در مقا

تر از ديگر ابعاد زندگی )به غيرکارآفرينان، کار را مهم

هاي کاري دانستند. برخی ارزشاستثناي خانواده( می

داري با نيت کارآفرينانه طور معنیمرتبط با کارآفرينی به

 ارتباط داشتند.

هاي پيمايشی طولی و مقطعی مکرر اهميت طرح

-ياستريزان و سگيران و برنامهبسياري براي تصميم

هاي طولی و مقطعی با اين وجود، پژوهش .گزاران دارد

هايی است که کمتر مورد استفاده مکرر از جمله پژوهش

. با (Serajzadeh, 2004)پژوهشگران قرار گرفته است 

رغم مطالعاتی که در ايران در حوزه ذکر اين مهم، علی

بررسی دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان به 

سيده است، اما بررسی مطالعات پيشين حاکی از انجام ر

آن است که تاکنون پژوهش مقطعی مکرر در اين حوزه 

به انجام نرسيده است که اين خود، مهر تاييدي بر 

ضرورت انجام چنين پژوهشی است. براين اساس، مطالعه 

حاضر به بررسی عوامل فردي و آموزشی موثر بر دانش، 

شجويان کشاورزي پرداخته نگرش و نيت کارآفرينانه دان

است و در اين مسير از روش مطالعه مقطعی مکرر بهره 

برده است. اهداف پژوهش عبارتند از: )الف( سنجش 

دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان در طی 

مطالعه، )ب( بررسی دانش، نگرش و نيت  هاي موردسال

کارآفرينانه دانشجويان براساس عامل فردي و در طی 

مطالعه، )ج( بررسی دانش، نگرش و نيت  هاي موردسال

کارآفرينانه دانشجويان براساس عامل آموزشی در طی 

مطالعه، )د( بررسی رابطه بين دانش،  هاي موردسال

هاي نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان در طی سال

 مطالعه. مورد

صورت مدل شماتيک چارچوب نظري پژوهش به

 ( است.1شکل )

 

 
 مدل چارچوب نظري پژوهش -1شکل 

 

 روش پژوهش

هاي پژوهش حاضر از نظر ماهيت، از نوع پژوهش

کمی، از نظر امکان کنترل متغيرها غيرآزمايشی، و از 

نظر هدف، کاربردي است. اين پژوهش با استفاده از 

-روش پيمايش صورت گرفته است و از انواع متنوع طرح

1يمايش مقطعی مکررهاي پيمايش، در اين پژوهش از پ  

هاي هاي مقطعی مکرر، دادهاستفاده شده است. در طرح

هاي مشابهی در مقاطع زمانی مختلف از تحقيق با سنجه

                                                                                  
1. repeated cross-section design 

شوند، ولی در هر مرحله آوري میيک جمعيت جمع

 ,Serajzadeh)نمونه جمعيت با مرحله ديگر فرق دارد 

. جامعه آماري پژوهش را دانشجويان سال آخر (2004

شناسی کشاورزي دانشگاه تهران )پرديس کشاورزي و کار

-93طبيعی دانشگاه تهران( در دو سال تحصيلی منابع

شود( و عنوان گروه الف نام برده می)در اين مقاله به 92

شود( عنوان گروه ب نام برده می)در اين مقاله به 99-98

تشکيل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماري 

تن از گروه ب  98تن از گروه الف و  120مار شبه

هاي مختلف تحصيلی پاسخگويان از گرايش انتخاب شد.
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شامل: ترويج و آموزش کشاورزي، توسعه کشاورزي، 

زراعت و اصالح نباتات، علوم دامی، آبياري و آبادانی، 

هاي کشاورزي، صنايع غذايی، اقتصاد کشاورزي، ماشين

 اکشناسی بودند.پزشکی، علوم دامی و خگياه

منظور بررسی دانش کارآفرينی، نگرش کارآفرينی به

و نيت کارآفرينانه دانشجويان از پرسشنامه استفاده شد. 

هاي سنجش متغيرهاي پژوهش از مطالعات پيشين گويه

 ;Linan & Chen, 2009; Guerrero et al., 2008)مانند 

Abun et al., 2018; Ramos, 2014 اقتباس شد و از )

ها در طيف دانشجويان خواسته شد به هر کدام از گويه

پرسشنامه  ليکرت از يک تا پنج پاسخ دهند. روايی

تدوين شده با نظرخواهی از تعدادي از استادان و 

نظران ترويج و آموزش کشاورزي و کارآفرينی صاحب

تاييد شد. پايايی ابزار تحقيق با محاسبه آلفاي کرونباخ 

لفاي محاسبه شده براي مقياس بررسی و تاييد شد. آ

، براي نگرش کارآفرينی برابر 82/0دانش کارآفرينی برابر 

دست به 88/0، و براي نيت کارآفرينانه برابر با 91/0با 

ها با همکاري تعدادي از رابطان آمد. توزيع پرسشنامه

دست آمده، پس از تکميل انجام گرديد و اطالعات به

 23نسخه  SPSSافزار نرم ها، با استفاده ازپرسشنامه

ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده

در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی انجام شده 

است. آمار توصيفی شامل فراوانی، درصد، ميانگين، و 

هاي انحراف معيار بود. آمار استنباطی شامل آزمون

چنين، آزمون ويتنی و هماي تی استيودنت و منمقايسه

 همبستگی پيرسون بود.

 

 هایافته

دست آمده، از ميان افراد مورد هاي بهبراساس يافته

درصد زن  7/58درصد پاسخگويان مرد و  3/41مطالعه، 

. سال بود 22بودند. ميانگين سنی پاسخگويان در حدود 

درصد پاسخگويان تجربه کارآفرينی نداشتند و  3/80

-ورآفرينی و شرکت در کسبدرصد تجربه کا 7/19تنها 

هاي درصد پاسخگويان در دوره 3/46کار داشتند. 

درصد( در  7/53کارآفرينی شرکت داشتند و مابقی )

اد ها نشان دهيچ دوره کارآفرينی شرکت نداشتند. يافته

درصد پاسخگويان حداقل يکی از اعضاي  5/22در 

 ازينداکاري راهوخانواده داراي کارآفرينی داشته و کسب

ه بدرصد(  5/77کرده بودند و پاسخ اکثريت پاسخگويان )

 اين سوال منفی بود.

هاي دست آمده در خصوص ويژگیهاي بهيافته

هاي مورد مطالعه در جدول پاسخگويان به تفکيک سال

 ( نشان داده شده است.2)

 
 هاي پاسخگويانويژگی –2جدول 

 سال تحصيلی                             

 غيرمت

 گروه ب گروه الف

 مرد جنسيت

 فراوانی )درصد(

 زن

 فراوانی )درصد(

 مرد

 فراوانی )درصد(

 زن

 فراوانی )درصد(

53 (2/44) 67 (8/55) 37 (8/37) 61 (2/62) 

 بله تجربه کارآفرينی

 فراوانی )درصد(

 خير

 فراوانی )درصد(

 بله

 فراوانی )درصد(

 خير

 فراوانی )درصد(

14(7/11) 106 (3/88) 29 (6/29) 69 (4/70) 

 بله شرکت در دوره کارآفرينی

 فراوانی )درصد(

 خير

 فراوانی )درصد(

 بله

 فراوانی )درصد(

 خير

 فراوانی )درصد(

38 (7/31) 82 (3/68) 63 (3/64) 35 (7/35) 

 بله کارآفرينی اعضاي خانواده

 فراوانی )درصد(

 خير

 فراوانی )درصد(

 بله

 فراوانی )درصد(

 خير

 ی )درصد(فراوان

31 (8/25) 89 (2/74) 18 (4/18) 80 (6/81) 
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هدف نخست پژوهش سنجش دانش، نگرش و نيت 

هاي موردمطالعه بود. کارآفرينانه دانشجويان در طی سال

ها نشان داد ميانگين دانش کارآفرينی دانشجويان داده

و دانشجويان گروه ب برابر با  30/25گروه الف برابر با 

( است. ميانگين نگرش کارآفرينی 40 )از 56/27

و دانشجويان گروه  78/16دانشجويان گروه الف برابر با 

( است. ميانگين نيت 25)از  28/18ب برابر با 

و  72/15کارآفرينانه دانشجويان گروه الف برابر با 

( است. 25)از  31/17دانشجويان گروه ب برابر با 

ه متغير دانش، آيد هر سها بر میهمانطور که از يافته

نگرش، و نيت کارآفرينانه دانشجويان با گذشت زمان 

 ارتقا يافته است.

دار ميانگين منظور تعيين تفاوت آماري معنیبه

هاي دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان در سال

استيودنت استفاده شد که مورد مطالعه از آزمون تی

 د.شو( مشاهده می3نتايج آن در جدول )

 
 نتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد بررسی -3جدول 

 داريسطح معنی تی استيودنت ميانگين سال متغير

 دانش کارآفرينی
 30/25 گروه الف

129/2- 034/0 
 56/27 گروه ب

 نگرش کارآفرينی
 78/16 گروه الف

982/1- 049/0 
 28/18 گروه ب

 نيت کارآفرينانه
 72/15 گروه الف

024/2- 044/0 
 31/17 گروه ب

 

داري بين دانش کارآفرينی دانشجويان در دو سال مورد مطالعه دست آمده نشان داد، تفاوت آماري معنیهاي بهيافته

 .شددار وجود دارد. همچنين، در خصوص نگرش کارآفرينی و نيت کارآفرينانه، تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معنی

هاي نش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان براساس عامل فردي و در طی سالهدف دوم پژوهش، بررسی دا

موردمطالعه بود. عوامل فردي که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفتند شامل جنسيت، تجربه کارآفرينی و کارآفرينی 

هاي مورد مطالعه بر در سال منظور مقايسه ميانگين دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجوياناعضاي خانواده بود. به

 د.شو( مشاهده می4استيودنت استفاده شد که نتايج آن در جدول )اساس جنسيت از آزمون تی

 
 نتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد بررسی براساس جنسيت -4جدول 

 داريسطح معنی تی استيودنت ميانگين جنسيت متغير سال

 گروه الف
 دانش کارآفرينی

 75/24 مرد
703/0- 483/0 

 74/25 زن

 نگرش کارآفرينی
 45/17 مرد

104/1 272/0 
 25/16 زن

 نيت کارآفرينانه
 54/16 مرد

741/1 117/0 
 07/15 زن

 گروه ب
 دانش کارآفرينی

 78/28 مرد
193/1 236/0 

 81/26 زن

 نگرش کارآفرينی
 05/18 مرد

348/0- 728/0 
 42/18 زن

 رآفرينانهنيت کا
 97/18 مرد

351/2 021/0 
 29/16 زن
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دست آمده، در هر دو گروه مورد براساس نتايج به

داري بين دانش کارآفرينی و نگرش مطالعه تفاوت معنی

کارآفرينی دانشجويان زن و مرد مشاهده نشد. در 

-خصوص نيت کارآفرينانه، در گروه الف، تفاوت معنی

انه دانشجويان زن و مرد وجود داري بين نيت کارآفرين

داري نيت طور معنینداشت. اما در گروه ب، مردان به

 کارآفرينانه بيشتري نسبت به دانشجويان زن داشتند. 

منظور تعيين تفاوت دانش، نگرش و نيت به

هاي مورد مطالعه براساس کارآفرينانه دانشجويان در سال

د که نتايج ويتنی استفاده شتجربه کارآفرينی آزمون من

 گردد.( مشاهده می5آن در جدول )

 
 نتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد بررسی براساس تجربه کارآفرينی -5جدول 

 داريسطح معنی ويتنیمن ايميانگين رتبه تجربه کارآفرينی متغير سال

 گروه الف
 دانش کارآفرينی

 07/87 بله
000/370 002/0 

 99/56 خير

 فرينینگرش کارآ
 50/92 بله

000/294 000/0 
 27/56 خير

 نيت کارآفرينانه
 39/81 بله

500/449 016/0 
 74/57 خير

 گروه ب
 دانش کارآفرينی

 12/61 بله
500/663 009/0 

 62/44 خير

 نگرش کارآفرينی
 29/58 بله

500/745 043/0 
 80/45 خير

 نيت کارآفرينانه
 88/58 بله

500/728 033/0 
 56/45 خير

 

رد دست آمده، در هر دو سال موهاي بهبراساس يافته

د مطالعه دانشجويانی که داراي تجربه کارآفرينی بودن

نسبت به گروه ديگر داراي سطح باالتري از دانش، 

اي هلنگرش، و نيت کارآفرينانه بودند و اين تفاوت در سا

 .دار بودمورد مطالعه از نظر آماري معنی

منظور تعيين تفاوت دانش، نگرش و نيت به

هاي مورد مطالعه براساس کارآفرينانه دانشجويان در سال

کارآفرينی اعضاي خانواده در گروه الف از آزمون تی 

ويتنی ( و در گروه ب از آزمون من6استيودنت )جدول 

 ( استفاده شد.7)جدول 

 
 سی براساس کارآفرينی اعضاي خانوادهنتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد برر -6جدول 

 سال
 متغير

خانواده 

 کارآفرين
 داريسطح معنی تی استيودنت ميانگين

 گروه الف
 دانش کارآفرينی

 67/27 بله
027/2 045/0 

 48/24 خير

 نگرش کارآفرينی
 51/19 بله

247/3 002/0 
 83/15 خير

 نيت کارآفرينانه
 38/17 بله

262/2 026/0 
 14/15 يرخ
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 نتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد بررسی براساس کارآفرينی اعضاي خانواده -7جدول 
 سال

 متغير
خانواده 

 کارآفرين
 داريسطح معنی ويتنیمن ايميانگين رتبه

 گروه ب
 دانش کارآفرينی

 56/62 بله
000/485 031/0 

 56/46 خير

 نگرش کارآفرينی
 42/66 بله

500/415 004/0 
 69/45 خير

 نيت کارآفرينانه
 28/62 بله

000/490 034/0 
 62/46 خير

 

رد دست آمده، در هر دو سال موهاي بهبراساس يافته

 مطالعه دانشجويانی که حداقل يکی از اعضاي خانواده

ز ي اکارآفرين بود نسبت به گروه ديگر داراي سطح باالتر

 در ينانه بودند و اين تفاوتدانش، نگرش، و نيت کارآفر

 دار بود.هاي مورد مطالعه از نظر آماري معنیسال
هدف سوم پژوهش، بررسی دانش، نگرش و نيت 

کارآفرينانه دانشجويان براساس عامل آموزشی و در طی 

هاي موردمطالعه بود. عامل آموزشی که در اين سال

پژوهش مورد توجه قرار گرفت، شرکت در دوره آموزشی 

منظور تعيين تفاوت ميانگين ، بهبنابراينرآفرينی بود. کا

هاي دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان در سال

هاي مورد مطالعه در دو گروه دانشجويانی که در دوره

آموزشی کارآفرينی شرکت داشتند و دانشجويانی که در 

استيودنت هايی شرکت نداشتند، آزمون تیچنين دوره

 د.شو( مشاهده می8که نتايج آن در جدول ) استفاده شد

 
 نتايج تفاوت ميانگين متغيرهاي مورد بررسی براساس شرکت در دوره آموزشی کارآفرينی -8جدول 

 سال
 متغير

شرکت در دوره 

 آموزشی
 داريسطح معنی تی استيودنت ميانگين

 گروه الف
 دانش کارآفرينی

 36/27 بله
033/2 044/0 

 35/24 خير

 نگرش کارآفرينی
 10/18 بله

679/1 096/0 
 17/16 خير

 نيت کارآفرينانه
 52/17 بله

981/2 002/0 
 89/14 خير

 گروه ب
 دانش کارآفرينی

 22/29 بله
890/2 005/0 

 57/24 خير

 نگرش کارآفرينی
 25/19 بله

429/2 018/0 
 54/16 خير

 نيت کارآفرينانه

 14/18 بله

043/2 045/0 
 خير

80/

15 

 

دست آمده، در هر دو سال مورد هاي بهبراساس يافته

مطالعه دانشجويانی که در دوره آموزشی کارآفرينی 

داري دانش کارآفرينی طور معنیشرکت کرده بودند به

بيشتري نسبت به گروه ديگر داشتند. در هر دو سال 

شرکت مورد مطالعه، دانشجويانی که در دوره کارآفرينی 

کرده بودند نسبت به گروه ديگر از سطح باالتري نيت 

ها در خصوص نگرش کارآفرينانه برخوردار بودند. يافته

کارآفرينی نشان داد که در گروه الف، بين دو گروه مورد 

اما در گروه  .داري وجود نداردمطالعه تفاوت آماري معنی



 967 ...نگرش و نيت کارآفرينانهعوامل فردي و آموزشی موثر بر دانش،: پورآتشی 

ب، گروهی که در دوره کارآفرينی شرکت داشتند نسبت 

 به گروه ديگر نگرش کارآفرينی باالتري داشتند.

هدف چهارم پژوهش، بررسی رابطه بين دانش، 

هاي نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان در طی سال

مطالعه بود. نتايج آزمون همبستگی بين دانش،  مورد

هاي مورد نانه دانشجويان در سالنگرش، و نيت کارآفري

 ( نشان داده شده است.9مطالعه در جدول )

 

 نتايج آزمون همبستگی بين متغيرهاي تحقيق –9جدول 
دانش    سال

 کارآفرينی

نگرش 

 کارآفرينی

 نيت کارآفرينانه

   1 ضريب همبستگی دانش کارآفرينی گروه الف

    سطح معنی داري 

  1 184/0 مبستگیضريب ه نگرش کارآفرينی

   046/0 سطح معنی داري 

 1 289/0 207/0 ضريب همبستگی نيت کارآفرينانه

  002/0 023/0 سطح معنی داري 

   1 ضريب همبستگی دانش کارآفرينی گروه ب

    سطح معنی داري 

  1 232/0 ضريب همبستگی نگرش کارآفرينی

   012/0 سطح معنی داري 

 1 263/0 305/0 ضريب همبستگی هنيت کارآفرينان

  009/0 000/0 سطح معنی داري 

 

دست آمده، در هر دو سال مورد براساس نتايج به

داري بين دانش کارآفرينی با مطالعه رابطه مثبت و معنی

نگرش کارآفرينی و نيت کارآفرينانه وجود دارد. 

داري بين نگرش همچنين، رابطه مثبت و معنی

 دست آمد.يت کارآفرينانه بهکارآفرينی با ن
 گيري و پيشنهادهانتيجه

-با توجه به اهميت کارآفرينی و لزوم انجام پژوهش

هاي هايی در اين حوزه و نيز، ضرورت انجام پژوهش

هاي منظور دستيابی به يافتهطولی و مقطعی مکرر به

گيري از پيمايش مقطعی تر، اين پژوهش با بهرهعميق

نگرش و نيت کارآفرينانه  مکرر به سنجش دانش،

دانشجويان کشاورزي پرداخت و تاثيرگذاري عوامل 

فردي و آموزشی را بر سه متغير ذکر شده و طی دو دوره 

هاي پژوهش حاکی زمانی سنجش و تحليل نمود. يافته

از آن است که سطح دانش، نگرش، و نيت کارآفرينانه 

 و در خصوص استدانشجويان باالتر از در حد مطلوب 

تفاوت بين متغيرهاي مورد مطالعه )دانش کارآفرينی، 

هاي نگرش کارآفرينی، نيت کارآفرينانه( در طول سال

ها بيانگر آن بود که تفاوت آماري مورد بررسی، يافته

داري بين هر سه متغير دانش، نگرش و نيت معنی

کارآفرينانه دانشجويان گروه الف و ب وجود دارد. نتايج 

( و 2004) Audetهاي ابق با يافتهدست آمده مطبه

Roxas (2014است. از يافته به )توان دست آمده می

بخشی و چنين استنباط کرد که با گذشت زمان و آگاهی

هاي صورت گرفته و نيز، اقدامات انجام شده رسانیاطالع

در اين زمينه سبب شده است تا دانشجويان دانش 

مچنين، نگرش باالتري از کارآفرينی پيدا کنند و ه

تري به کارآفرينی داشته باشند و بيشتر قصد مثبت

آموختگی به کارآفرينی روي داشته باشند تا پس از دانش

، در پاسخ به سوالی که در مقدمه مطرح بنابراينآورند. 

که آيا سطح دانش، نگرش و نيت کارآفرينانه  شد

هاي گذشته تغيير يافته است دانشجويان نسبت به سال

ر؛ بايد گفت بلی و سطح هر سه متغير مورد بررسی يا خي

-، موضوع اميدبخش و انگيزهارتقا يافته است. اين يافته

-روي دانشجويان، دانشگاهيان، و سياستآفرينی را پيش

دهد که بالتبع، با بهبود قوانين و مقررات گذاران قرار می

توان کار میوهاي سهولت کسبکارآفرينی و شاخص

نيت کارآفرينی به فعاليت کارآفرينی افراد  شاهد تبديل

 شد.
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در خصوص سوال دوم مطالعه که بيان شد، آيا 

تاثيرگذاري عوامل فردي و آموزشی بر دانش، نگرش و 

نيت کارآفرينانه دانشجويان با گذشت زمان تغييري 

دست هاي پژوهش به شرح زير بهيافته ،اند يا خيريافته

هاي يک از سالکه در هيچآمد. نتايج حاکی از آن بود 

داري بين دانش کارآفرينی و مورد مطالعه تفاوت معنی

نگرش کارآفرينی دانشجويان زن و مرد وجود نداشت. اما 

نتايج نشان از آن داشت که  ،در خصوص نيت کارآفرينانه

داري بين نيت کارآفرينانه در گروه الف تفاوت معنی

در گروه دوم، اما  .دانشجويان زن و مرد وجود نداشت

داري نيت کارآفرينانه باالتري نسبت طور معنیمردان به

-به دانشجويان زن داشتند. دليل اين يافته را چنين می

توان بيان داشت که با توجه به بحران بيکاري، مردان 

آورند و قصد دارند تا بيشتر به سمت کارآفرينی روي می

 .Yaghoubi Farani et alاندازي کنند. کاري را راهوکسب

( نشان دادند بين جنسيت و نيت کارآفرينانه 2016)

( بيان داشت 2006) Ahlداري وجود ندارد. رابطه معنی

جنسيت بر نيت کارآفرينانه تاثيرگذار است و مردان 

تري براي کارآفرينی نسبت به زنان تمايل و نيت قوي

 هاي پژوهش همسو است.دارند. اين نتيجه با يافته

اي مطالعه نشان داد، در هر دو سال مورد هيافته

مطالعه، دوره آموزش کارآفرينی تاثير مثبتی بر دانش و 

، بنابرايننيت کارآفرينانه دانشجويان داشته است و 

دانشجويانی که در دوره آموزشی کارآفرينی شرکت کرده 

داري دانش و نيت کارآفرينانه بيشتري طور معنیبودند به

ها نشان داد داشتند. همچنين، يافته نسبت به گروه ديگر

در دومين سال مطالعه )گروه ب(، دانشجويانی که در 

دوره کارآفرينی شرکت داشتند نسبت به گروه ديگر 

)گروه الف( نگرش کارآفرينی باالتري داشتند. براساس 

نظر توان چنين بيان داشت که بهدست آمده، میيافته به

هاي پيشين، به از دورهرسد با گذشت زمان و با تجرمی

صورت تر شده و توانسته بههاي کارآفرينی با کيفيتدوره

مثبتی بر نگرش کارآفرينی دانشجويان تاثير بگذارد. 

ها بيانگر تفاوت در نمره دانش، عالوه بر اين، يافته

نگرش، و نيت کارآفرينانه دانشجويان گروه الف و 

فرينی دانشجويان گروه ب که در دوره آموزش کارآ

. اين يافته نيز مويد ارتقاي استشرکت کرده بودند، 

هاي کارآفرينی نسبت به گذشته سطح کيفی آموزش

 .Mumtaz Begam et alهاي مطالعه است. يافته

آموزش  ،( نيز نشان داد2015)  Kritskaya( و 2012)

کارآفرينی تاثير مثبتی بر نيت کارآفرينانه دانشجويان 

( نيز بيان 2015) .Papzan et alدارد. همانطور که 

 در مهمی بسيار نقش تواندمی داشتند، آموزش کارآفرينی

 ايفا جهت کارآفرينی در دانشجويان هايتغيير ديدگاه

الزم جهت کارآفرينی،  هايمهارت آموزش طريق از و کند

. مطابق با کندهاي کارآفرينی آماده ها را براي فعاليتآن

wei et al.  (2019آموز ) ش کارآفرينی به بهبود سطح

هاي فعاليت شودو سبب می کندشناختی افراد کمک می

تر شود. تر و معناداردارتر، منسجمکارآفرينی افراد جهت

نظر به اهميت  دست آمده وهاي بهبا توجه به يافته

هاي ضروري است تا دانشکدهآموزش کارآفرينی 

آموزشی  هايکشاورزي آموزش کارآفرينی را در برنامه

که آموزش و يادگيري تلفيق نمايند. با توجه به آن

کارآفرينی شامل: يادگيري براي کارآفرينی، يادگيري در 

مورد کارآفرينی، و يادگيري از طريق کارآفرينی است 

(Gibb, 2005; cited in Pouratashi, 2018) پيشنهاد ،

طور مداوم و با هاي آموزش کارآفرينی بهشود تا دورهمی

جاي ها بازبينی شود و بهها و نيازمنديتوجه به پيشرفت

گيري تکيه صِرف بر مفاهيم و نظريات کارآفرينی، با بهره

از تدريس کارآفرينان موفق، عالوه بر ارتقاي سطح دانش 

تري نسبت به کارآفرينی دانشجويان، نگرش مثبت

د و با تدريس شوکارآفرينی براي دانشجويان ايجاد 

عو کارآفرين از رشته کشاورزي و معرفی استادان مد

ها و هاي کارآموزيهاي موفق و اجراي دورهنمونه

منتورينگ، نيت کارآفرينی را در دانشجويان ارتقا 

 ببخشند. 

دست آمده، در هر دو سال مورد هاي بهبراساس يافته

مطالعه دانشجويانی که داراي تجربه کارآفرينی بودند 

ي سطح باالتري از دانش، نسبت به گروه ديگر دارا

نگرش، و نيت کارآفرينانه بودند و اين تفاوت در هر دو 

، همچنين دار بود.گروه الف و ب از نظر آماري معنی

ها حکايت از آن داشت که در هر دو سال مورد يافته

مطالعه دانشجويانی که حداقل يکی از اعضاي خانواده 

طح باالتري نسبت به گروه ديگر داراي س ،کارآفرين بود

از دانش، نگرش، و نيت کارآفرينانه بودند و اين تفاوت 

دار بود. نيز در هر دو گروه الف و ب از نظر آماري معنی
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 هاي مطالعه دست آمده همسو با يافتههاي بهيافته

BarNir et al.  (2011و ) Castiglione et al. (2013 و )

Wang et al. (2011است. با توجه به يافته )  ،پژوهش

هاي کارآموزي و توان به اهميتی که گذراندن دورهمی

اشاره  ،توانند داشته باشندکارورزي در اين مسير می

هاي کشاورزي براي شود دانشکدهکرد. پيشنهاد می

صورت هاي کارآموزي، دانشجويان عالقمند را بهدوره

هاي هاي علم و فناوري، مراکز و شرکتهدفمند به پارک

يان و کارآفرين معرفی کنند تا عالوه بر گذراندن بندانش

هاي کار و کارآفرينی دوره کارآموزي، از نزديک با محيط

آشنا شوند و مسايلی که يک کارآفرين ممکن است با آن 

مواجه شود را از نزديک ببيند. اين امر سبب خواهد شد 

تا با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی و نقاط قوت و 

هاي آگاهانه تري در کار تصميمواي کسبهضعف محيط

تر در اين راه خصوص آينده شغلی خود بگيرد و مصمم

 قدم بگذارند.

در نهايت، اين مطالعه به بررسی رابطه بين دانش، 

نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان پرداخت تا دريابد 

داري که آيا بين سه متغير مورد بررسی رابطه معنی

دست آمده، در هر دو ر. براساس نتايج بهوجود دارد يا خي

-سال مورد مطالعه )گروه الف و ب( رابطه مثبت و معنی

داري بين دانش کارآفرينی با نگرش کارآفرينی و نيت 

-کارآفرينانه وجود دارد. همچنين، رابطه مثبت و معنی

دست داري بين نگرش کارآفرينی با نيت کارآفرينانه به

 Amiri & Moradiمطالعه  آمد. اين يافته همسو با

 کارآفرينانه نگرش ( است که بيان داشتند ايجاد2008)

 از کارآفرينانه رفتار بروز براي الزم شرط دانشجويان در

 Abun etهاي مطالعه است. همچنين، با يافته آنان سوي

al. (2018 و )Asmara et al. (2016)  از استهمسو .

دار بين نگرش نیهاي مطالعه ارتباط معآنجا که يافته

-کارآفرينی و نيت کارآفرينانه را نشان داد، پيشنهاد می

هاي آموزشی و درسی به تدوين شود طراحان برنامه

هايی بپردازند که سبب ارتقاي نگرش ها و فعاليتبرنامه

ها را براي فعاليت کارآفرينی دانشجويان شود و آن

 کارآفرينی در حين تحصيل و يا در آينده و پس از

 آموختگی برانگيخته کند. دانش

اين مطالعه به بررسی دانش، نگرش و نيت 

کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي پرداخته است. با توجه 

که عالوه بر عوامل فردي و آموزشی که در اين به اين

مطالعه مدنظر قرار گرفت، عوامل ديگري نيز در دانش، 

فعاليت نگرش و نيت کارآفرينانه دانشجويان و نيز، 

هايی هم در مسير کارآفرينانه موثر است و بازدارنده

شود تا با پيشنهاد می. هاي کارآفرينانه وجود داردفعاليت

انجام مطالعات طولی و مقطعی مکرر، روند تاثيرگذاري 

هريک از عوامل و ميزان و شدت کاهش و يا افزايش 

در  د تا بتوان اقدامات موثرتريشوها نيز بررسی بازدارنده

آموختگان کشاورزي جهت کارآفرينی دانشجويان و دانش

صورت داد. با توجه به اهميت مطالعات مقطعی مکرر در 

شود مطالعات صورت بررسی روند تغييرات، پيشنهاد می

گرفته در حوزه کارآفرينی طی فواصل زمانی منظم تکرار 

شود. در نهايت، با توجه به اهميت مطالعات طولی، 

اي از جمعيت شود در مطالعات آتی، نمونهپيشنهاد می

هاي مختلف قرار مورد مطالعه عميق و در طی زمان

طور گيرد تا با درنظر گرفتن عوامل زيربنايی بتوان به

تري به روند و تغييرات صورت گرفته و دقيق و عميق

 تاثيرات پی برد.
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