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چکیده
امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است و هدف اصلی تحقیق
طراحی مدل عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب میباشد .روش تحقیق آمیخته میباشد
در قسمت کیفی از هفت مرحله فراترکیب سندلوسکی و باروسو و در قسمت کمی از آزمون  t-testاستفاده
کردهایم .جامعه آماری در قسمت کیفی  05مقاله فارسی و  05مقاله انگلیسی و در قسمت کمی 73 ،نفر
از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و  73نفر از دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه
کنترل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میباشند .در قسمت کیفی  3مولفه از جمله نگرش به رفتار،
هنجارهای ذهنی ،نوآوری ،انگیزه یادگیری ،خود اشتغالی ،خودکارآمدی کارآفرینانه به دست آمد و در
قسمت کمی تمامی فرضیهها مورد تایید قرار گرفت .مدرسان آموزش کارآفرینی به عوامل روانشناختی
دانشجویان توجه کرده و از فناوریها و روشهای نوین آموزشی ،استفاده کنند.

کلمات کلیدی
آموزش کارآفرینی ،قصد کارآفرینی ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

-1گروه مدیریت کارآفرینی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانyosefi22@yahoo.com.
-2گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)
Mohammadalikeramati@yahoo.com
-7گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانDr.tsohrabi@gmail.com .
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مقدمه
امروزه بیکاری در کشوووور ما میان افراد تحصووویل کرده افزایش پیدا کرده اسوووت و این امر موجب
مشوکلات اقتصوادی و از بین رفتن استعدادها میان افراد با تحصیلات عالی شده است .از جمله مسائل و
مشووکلات افراد با تحصوویلات عالی بیتوجهی دانشووگاهها به رشووتههای موردنیاز جامعه و مطابق نبودن
آموزشهای تئوریک دانشووگاهی با نیازهای بازار کار ،پذیرش دانشووجو بدون فرفیتسوونجی و در نهایت
فقدان مهارتهای کاری مورد نیاز بهعنوان مهمترین مسائل بیکار ماندن هزاران فارغ التحصیلدانشگاهی
کشور شده است.
برای آمادهسوازی دانشجویان در دنیای کار امروز ،برنامههای درسی کارآفرینی دانشگاه قرن بیست و
یکم باید بر توسووعه فردی تمرکز کند ،کسووی که یاد میگیرد فکر کند و مانند یک کارآفرین عمل کند.
هنگامی که تعریف کارآفرین را گسوترش میدهیم تا معنای اصولی آن را بهدسوت آوریم یعنی کسی که
فرصووتی را پیدا میکند و به آن میپردازد پس میتوانیم از این تعریف بهعنوان پایهای برای ایجاد برنامه
درسی و برنامه ریزی استفاده کنیم که یک ذهنیت کارآفرینی را آموزش میدهد و به دانشجویان امکان
میدهود توا در تمواط طی دوره آموزش خود رقوابتی بواقی بموانند (کارولیس و کیتزکای.)05 :2512 ،1
اهمیت آموزش کارآفرینی زمانی غیر قابل انکار است که تحقیقات قبلی نشان میدهد آموزش کارآفرینی
میتواند باعث افزایش علاقه ،مهارت ،نگرش و فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان شود .به طور خاص،
بیشوتر تحقیقات قبلی تأثیر آموزش کارآفرینی را بر قصود کارآفرینی بررسی میکنند که بهترین تعیین
کننده رفتار کارآفرینی اسووت (مجید و همکاران )2 :2512 ،هدف اصووولی تحقیق طراحی مدل آموزش
کارآفرینی مؤثر بر قصودکارآفرینی دانشوجویان تحصیلات تکمیلی با رویکرد فراترکیب میباشد و محقق
پس از بررسی مقالات و پژوهشهای مربوط به عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان پیشنهاداتی را
در راستای بهبود وضعیت تدریس آموزش کارآفرینی در دانشگاهها را ارائه خواهد داد.
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
آموزش کارآفرینی فرآیند القای روحیه کارآفرینی برای فرد بالغ اسوووت تا بتواند با افزایش دانش به
طور مسووتقل ،خلاقانه و نوآورانه زندگی کند (مارتیاجوآرلیندا و کوسوووماجانتو .)145 :2512 ،2آموزش
کوارآفرینی شوووامول کلیه فعالیتهایی اسوووت که با هدف تقویت ذهنیت کارآفرینی ،نگرش و مهارت و
پوشوش طیف وسویعی از جنبهها از جمله تولید ایده ،اسوتارتا ،،رشد و نوآوری انجاط میشود (فایول،7
.)2552
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قصوووود کارآفرینوووی یکووی از پیووش زمینههای مهووم بووروز کارآفرینووی شوناخته میشوود بور
ایوون پایووه ،بررسووی ایون متغیور دارای اهمیوت بسویاری اسوت ،اموا بوه سوبب نوزول شواخص قصود
کارآفرینووووی در سووووالهای اخیوور بوور اهمیووت بررسووی و ارزیابووی ایوون متغیوور افووزوده شووده
اسووت(مرادی و همکاران .)1 :1724 ،قصد کارآفرینی به عنوان اعتقادی است که شخص به خود اذعان
کرده اسووت که قصوود راهاندازی یک کسووبوکار جدید را داردوآگاهانه برای انجاط این کار در برههای از
آینده برنامه ریزی میکند (دوفیرپای .)2525:2 ،4قصد کارآفرینی همان باور درونی فرد و نیت وی برای
آغاز کسب و کار جدید و طرح ریزی آگاهانه برای تحقق این هدف در آینده است (تامپسون.)2552 ،0
جهت بررسووی پیشووینه تحقیق تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی مطالعه شووده در جدول  1به
شرح زیر ارائه شده است:
جدول  :0سوابق تحقیقات داخلی و خارجی

قناعتی و
همکاران
()1720

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل برای نمرات تفاوت پسآزمون و
پیشآزمون متغیرهای قصد کارآفرینانه ،نگرش به کارآفرینی،
بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر
هنجارهای ذهنی و تلقی از کنترل رفتاری ،تنها متغیر تلقی از کنترل
قصد کارآفرینانه دانشجویان
رفتاری بین دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بود؛ یعنی ،میانگین
دانشگاه علوط پزشکی سبزوار
تلقی از کنترل رفتاری گروه آموزشدیده بهطورمعناداری بالاتراز
میانگین تلقی ازکنترل رفتاری گروه آموزشندیده بود.

کریمی و
همکاران
()1720

بر اساس نتایج تاثیر آموزش کارآفرینی بر عاملهای انگیزشی (نگرش،
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی و
کنترل رفتاری درک شده ،هنجارهای ذهنی) و قصد کارآفرینانهی
سودمندی آن بر قصد
دانشجویان مثبت و معنیداری بود .همچنین نتایج بیانگر آن بودند که
کارآفرینانهی دانشجویان
در بخش سودمندیهای برنامه (یادگیری ،الهاطبخش بودن و منابع
کشاورزی دانشگاههای غرب
رشد) ،تنها یادگیری با تغییر نگرش و قصد کارآفرینانه رابطه مثبت و
کشور
معنیداری داشت.

عمو زاده و
همکاران
()1722

نتایج بررسی با استفاده از تحلیل همبستگی نشان دهنده ارتباط مثبت
و معنیداری بین نیت کارآفرینانه فارغ التحصیلان دانشگاهی با نگرش
تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار
نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی ،باور به خودکارآمدی ،نیات
کارآفرینی (مطالعه موردی :فارغ
کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه وجود دارد .همچنین نتیجه مقایسه بین
التحصیلان دانشگاهی شهرستان
نتایج هر دو گروه آماری نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار آموزش
بدره)
کارآفرینی بر نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و باور به
خودکارآمدی بود و فرضیههای تحقیق ما تأیید شدند.
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نقش آموزش درس "مبانی
کارآفرینی" در قصد کارآفرینی نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که آموزش درس مبانی کارآفرینی
بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین کننده ی آن شامل
دانشجویان رشتههای غیر
نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و درک کنترل رفتاری
مدیریت (مطالعه موردی:
تاثیرگذار است.
دانشکدههای هنر و ادبیات و علوط
انسانی دانشگاه تهران )

آراستی و
همکاران
()1725

نتایج نشان داد که نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و
خودکارآمدی پیش بینی کنندههای مهم اهداف کارآفرینی هستند .با
 0نقش تعدیل کننده آموزش
شاه و همکاران
کارآفرینی در شکلگیری اهداف این وجود ،آموزش کارآفرینی با تقویت ضرایب مسیر نگرش نسبت به
()2525
کارآفرینی و خودکارآمدی ،این رابطه را تعدیل میکند .در همان زمان
کارآفرینی
ضریب مسیر هنجارهای ذهنی را ضعیف میکند.
آموزش کارآفرینی ونظرات
نتایج نشان میدهد که آموزش کارآفرینی ،یعنی دانش فنی و نوآوری،
دانشجویان در مورد خود اشتغالی
بر دیدگاه دانشجویان در مورد خوداشتغالی تأثیر میگذارد .با این حال،
در بین دانشجویان تحصیلات
بر خلاف پیش بینی ،نتیجه رابطه ناچیزی را بین مهارتهای ارتباطی و
تکمیلی بین المللی در دانشگاه
دیدگاههای مربوط به خود اشتغالی را نشان میدهد.
اوتارا مالزی

ادویل و
3
همکاران
()2512

نتایج تحقیق نشان میدهد که نگرش ،هنجارهای ذهنی و رفتار کنترل
نگرش ،هنجارهای ذهنی ،رفتار
شده ادراک شده ،آموزش کارآفرینی و خودکارآمدی قصد کارآفرینی
درک شده ،آموزش کارآفرینی و
تأثیر میگذارد .از این رو انتظار میرود که دانشگاه اندونزی به عنوان
یوتامی ( )2513خودکارآمدی نسبت به قصد
یک عامل محرک در بهبود نگرش دانش آموزان ،هنجارهای ذهنی،
کارآفرینی دانشجوی دانشگاه
رفتار کنترل شده ادراک شده ،آموزش کارآفرینی و خودکارآمدی به
اندونزی
منظور افزایش هدف کارآفرینی خود باشد.

لو و برزنیک
()2510

2

نتایج تحقیق نشان داد که انگیزه یادگیری به شدت با نوآوری ارتباط
دارد و بر قصد کارآفرینی تأثیر میگذارد .نوآوری دانشجویان مهندسی
به طور معنیداری و به شدت با خودکارآمدی و به طور قابل توجهی با
نگرش ارتباط دارد .نگرش دانشجویان مهندسی به طور قابل توجهی در
تأثیر نوآوری و نگرش بر قصد
قصد کارآفرینی آنها نقش دارد .همچنین برای دانشجویان مهندسی
کارآفرینی در بین دانشجویان
گرچه سطوح بالاتری از نوآوری ،نگرش و قصد کارآفرینی را درک
مهندسی و غیر مهندسی
میکنند ،اما ویژگیهای مهم در تعیین قصد کارآفرینی ،نگرش و
خودکارآمدی است .به نظر میرسد نگرشها تأثیر بیشتری بر قصد
کارآفرینی در میان دانشجویان دختر دارند ،در حالی که نوآوری تأثیر
بسیار بیشتری در دانشجویان پسر دارد.
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مدل مفهومی پژوهش

شکل  .0مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی

فرضیههای پژوهش
.1

برنامه آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد

کارآفرینی تأثیر دارد.
.2

افزایش نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نسبت به خود اشتغالی

بر افزایش قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
.7

تداوط برنامهای آموزش کارآفرینی بر افزایش و قوی بودن نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی،

کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
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.4

مشارکت در یک برنامه آموزش کارآفرینی بر افزایش احتمال خود اشتغالی تأثیر دارد.

.0

افزایش قصد کارآفرینی بر احتمال اشتغالزایی بیشتر تأثیر دارد.

.0

افزایش زمان پایان دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری

درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
.3

نوآوری ،خودکارآمدی و انگیزه یادگیری بر قصد کارآفرینی تاثیر دارد.

نگرش به رفتار درجهای از فرد برای ارزیابی مطلوب یا نامطلوب از رفتار مورد نظر اطلاق میشود
(وامواکا و همکاران .)0 :2525 ،داشتن نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی و درک کنترل رفتار کارآفرینی
اهمیت بسزایی دارد .بررسی انگیزه و مهارتهای خاص در نگرش نسبت به قصد کارآفرینی نشان میدهد
که عوامل شناختی در پیشبینی اقدامات کارآفرینی حیاتی و مهم میباشد (فینی و همکاران.)2512 ،
خودکارآمدی اعتقاد فرد به توانایی خود در انجاط یک کار است ،خودکارآمدی همچنین میتواند نوعی
اعتقاد فردی به باور داشتن تواناییهای خود در انجاط عملی باشد (مارتیاجوآرلیندا و کوسوماجانتو:2512 ،
 .)145خودکارآمدی باور به تواناییهای ذاتی به معنی ارزشگذاری مجموعه خاصی از نقاط قوت شناختی
است .همچنان شامل عزط و پشتکار برای غلبه بر موانعی است که در مسیر استفاده از آن تواناییهای
ذاتی ،برای رسیدن به اهداف ،قرار میگیرند (کولبه.)2552 ،
مفهوط خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » میباشد .از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال
در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی ،ابتکار و خلاقیت خود به کارهای
تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد میپردازد (شاه آبادی و خاتمی .)1722 ،خود اشتغالی به
شرایطی اطلاق میشود که فردی تصمیم تجاری را ایجاد میکند ،شروع میکند و کنترل آن را به دست
میگیرد تا اینکه برای کارفرما کار کند ،این بدان معناست که خوداشتغالی وضعیتی است که در آن فرد
به جای کار برای کارفرمایی که حقوق یا دستمزد میپردازد ،برای خودش کار میکند (آلفولابی و همکاران،
.)43 :2513
هنجار ذهنی ،دیدگاه فردی است که تحتتاثیر یک فرد دیگر قرار دارد و همچنین نظراتی هستند
که توسط افراد مهم در نظر گرفته میشوند که به فرد توصیه میکنند تا رفتارها و انگیزههای خاص یا
کاری را انجاط ندهد .هنجارهای اجتماعی ذهنی به عقاید فرد در مورد این که چگونه و چه چیزی درباره
افرادی که مهم تلقی میشوند و انگیزه برای پیروی از تفکر آنها است را دارند ،اشاره میکند (یوتامی،
 .)425 :2513یک سری بایدها و نبایدهایی است که در ذهن فرد شکل گرفته و در واقع مرکز کنترل آن
درونی میباشد (فینی و همکاران.)2512 ،
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کنترل رفتاری درک شده شامل عوامل کنترل بیرونی ،مانند منابع ،فرصت ها و موانع بالقوه است و
برداشت فرد از اینکه انجاط رفتار کامل ًا به عهده او است منعکس میشود (وامواکا و همکاران.)0 :2525 ،
کنترل رفتاری ادراک شده همان عقاید افراد در چگونگی تسهیل کردن خلق ارزش از طریق تعامل
نوآورانه ،فعالیتهای مخاطرهپذیر و اقدامات فعال در محیط سازمانی در نظر گرفته میشود (فینی و
همکاران.)2512 ،
انگیزه فرآیند درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت میکند بنابراین اصطلاحی کلی برای مشخص
کردن زمینه مشترک نیازها ،شناختها و هیجان هاست (سیف .)1722 ،انگیزه یادگیری دانشجویان
باورهای ذاتی است که هدف یادگیری دانشجویان را هدایت میکند ،رفتار یادگیری را تحریک میکند تا
به تلاش مداوط دست یابد ،تاریخ شناخت را تقویت کرده ،در نتیجه یادگیری را بهبود میبخشد (ورانگ و
همکاران.)1545 :2512 ،
نوآوری را میتوان به صورت فرمول بندی ،ترکیب دانش برای ایجاد محصولات ،فرآیندها یا خدمات
جدید تعریف کرد نوآوریها در فرآیندها و خدمات میتوانند انقلابی در صنعت ،کاهش هزینهها ،حذف
تعداد مراحل تولید ،و یا معرفی انواع جدید خدمات ایجاد کنند (اسکریبر و همکاران .)05 :2510 ،نوآوری
فرآیندی است که از طریق توسعۀ روشهای جدید داد و ستد و ایجاد راهکارها ،راهحلها ،محصولات
وخدمات نو ،ارزش افزوده و درجه از تازگی را برای سازمان ،عرضه کنندگان و مشتریانش فراهم میآورد
(فادزن.)2550 ،
جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق در قسمت کیفی  05مقاله فارسی و  05مقاله انگلیسی میباشد و همچنین
جامعه آماری در قسمت کمی  73نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و  73نفر از
دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه کنترل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میباشند.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق از نوع توصویفی وووو تحلیلی و همچنین از روش آمیخته (کیفی  -کمی) استفاده شده
است که در قسمت کیفی از هفت مرحله فراترکیب سندلوسکی و باروسو ( )2553جهت تجزیه و تحلیل
داده ها استفاده کرده ایم که عبارتند از :گاط اول :تنظیم سوال تحقیق ،گاط دوط :مرور نظامند متون ،گاط
سوووط :انتخاب منابع مناسووب تحقیق ،گاط چهارط :اسووتخراا اطلاعات منابع ،گاط پنجم :تجزیه و تحلیل
یافته ها ،گاط شوشوم :کنترل کیفیت ،گاط هفتم :ارائه یافته ها انجاط داده است.در قسمت کمی از آزمون
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آزمون  t-testجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده ایم و جهت تجزیه و تحلیل دادهها در قسمت
کیفی از نرط افزار  Atlas-T 2و در قسوومت کمی از نرط افزار  Spss 24اسووتفاده کرده ایم .برای تایید
روایی پرسوشونامه از روش اعتبار محتوا که پرسوشنامه را در اختیار اساتید قرار داده و روایی مورد تایید
قرار گرفت و جهت بررسووی پایایی پرسووشوونامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ و توزیع نرمال داده ها از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای کیفی
مقولهها و شاخصهای مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی در جدول  2به شرح زیر ارائه
شده است:
جدول  :2مقولهها و شاخصهای مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی
ردیف

مقوله ها

شاخص ها

1

نگرش به رفتار

 .1نگرش به رفتار کارآفرینانه
 .2تصمیم گیری کارآفرینانه
 .7نگرش فردی
 .4تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
 .0ویژگیهای کارآفرینانه

2

هنجارهای ذهنی

 .0رفتارهای ذهنی
 .3مقیاسهای ذهنی

7

کنترل رفتاری درک شده

 .2کنترل رفتاری فردی کارآفرینانه
 .2کنترل رفتاری اجتماعی کارآفرینانه

4

نوآوری

 .15نواوری کارآفرینانه مبتنی بر دانش.
 .11نواوری کارآفرینانه مبتنی بر خلاقیت
 .12نواوری کارآفرینانه مبتنی بر مسله یابی
 .17نواوری کارآفرینانه مبتنی برتولید و پیاده سازی ایده

0

انگیزه یادگیری

 .14انگیزه یادگیری درونی
 .10انگیزه یادگیری بیرونی

0

خود اشتغالی

 .10عامل حمایتی ،قانونی
 .13خطرپذیری
 .12مهارتهای ارتباطی
 .12داشتن سرمایه کافی
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 .25توفیق طلبی
 .21داشتن مهارت مدیریتی و فنی
 .22وجود تسهیلات

3

 .1خودکارآمدی کارآفرینانه
 .2خودکارآمدی مشتاقانه
 .7باور به خودکارآمدی
 .4خودپنداره ی کارآفرینانه
 .0خودکارآمدی کارآفرینانه رابطه مدار

خودکارآمدی

یافتههای کمی
فرضیه اول :برنامه آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده
و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
جدول  :3نتایج آزمون t-test
میانگین

انحراف
معیار

گروه آزمایش

25/22

1/13

گروه کنترل

25/52

1/52

گروه آزمایش

20/01

1/13

گروه کنترل

20/12

1/07

گروه آزمایش

32/45

0/35

گروه کنترل

33/05

0/00

گروه آزمایش

24/25

4/72

گروه کنترل

27/45

4/45

گروه آزمایش

21/10

0/34

گروه کنترل

02/45

0/20

آماره
نگرش به رفتار
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
قصد کارآفرینی
آموزش کارآفرینی

t

df

Sig

0/202

70

*5/555

0/203

70

*5/555

2/55

70

*5/555

70 2/241

*5/510

70

*5/555

0/435

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  7میزان معناداری در متغیرهای نگرش به رفتار
( ،(Sig=5/555هنجارهای ذهنی ( ، (Sig=5/555کنترل رفتاری درک شده ( ، (Sig=5/555قصد
کارآفرینی ( ، (Sig=5/510آموزش کارآفرینی ( ، (Sig=5/555کمتر از  5/50است .بنابراین در سطح
خطای  5/50میتوان گفت با 5/520اطمینان که برنامه آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
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فرضیه دوط :افزایش نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نسبت به خود
اشتغالی بر افزایش قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
جدول  :0نتایج آزمون t-test
آماره
قصد کارآفرینی
نگرش به رفتار
هنجارهای
ذهنی
کنترل رفتاری
درک شده
خود اشتغالی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

40/22

1/71

گروه کنترل

71/00

1/13

گروه آزمایش

23/11

1/40

گروه کنترل

74/17

1/01

گروه آزمایش

02/25

0/40

گروه کنترل

40/00

0/52

گروه آزمایش

02/25

4/12

گروه کنترل

40/44

4/22

گروه آزمایش

00/17

3/30

گروه کنترل

30/05

2/22

t

df

Sig

3/225

70

*5/555

0/432

70

*5/555

2/54

70

*5/555

2/741

70

*5/555

3/40

70

*5/552

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  4میزان معناداری در متغیرهای افزایش نگرش به رفتار
( ،(Sig=5/555هنجارهای ذهنی ( ، (Sig=5/555کنترل رفتاری درک شده( ، (Sig=5/555قصد
کارآفرینی ( (Sig=5/555و خود اشتغالی( (Sig=5/552کمتر از  5/50است .بنابراین در سطح خطای
 5/50میتوان گفت با 5/520اطمینان که افزایش نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
درک شده نسبت به خود اشتغالی بر افزایش قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
فرضیه سوط :تداوط برنامهای آموزش کارآفرینی بر افزایش و قوی بودن نگرش به رفتار ،هنجارهای
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
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جدول  :0نتایج آزمون t-test
آماره
نگرش به رفتار
هنجارهای
ذهنی
کنترل رفتاری
درک شده
قصد کارآفرینی
تداوط آموزش
کارآفرینی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

12/03

0/14

گروه کنترل

27/50

7/52

گروه آزمایش

22/01

7/13

گروه کنترل

01/13

2/04

گروه آزمایش

72/43

0/37

گروه کنترل

04/00

0/04

گروه آزمایش

22/05

4/73

گروه کنترل

22/41

0/47

گروه آزمایش

03/10

0/37

گروه کنترل

02/45

0/23

t

df

Sig

3/204

70

*5/554

3/223

70

*5/555

2/52

70

*5/555

0/741

70

*5/552

0/24

70

*5/555

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  0میزان معناداری در متغیرهای نگرش به رفتار
( ،(Sig=5/554هنجارهای ذهنی ( ، (Sig=5/555کنترل رفتاری درک شده ( ،(Sig=5/555قصد
کارآفرینی ( (Sig=5/552و تداوط آموزش کارآفرینی ( (Sig=5/555کمتر از  5/50است .بنابراین در
سطح خطای  5/50میتوان گفت با 5/520اطمینان که تداوط برنامهای آموزش کارآفرینی بر افزایش و
قوی بودن نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
فرضیه چهارط :مشارکت در یک برنامه آموزش کارآفرینی بر افزایش احتمال خود اشتغالی تأثیر دارد.
جدول  :0نتایج آزمون t-test
آماره
خود
اشتغالی
آموزش
کارآفرینی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

30/22

4/14

گروه کنترل

00/57

0/50

گروه آزمایش

30/12

0/02

گروه کنترل

22/10

0/21

t

df

Sig

4/272

70

*5/550

0/022

70

*5/555

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  0میزان معناداری در متغیرهای خود اشتغالی
( ، (Sig=5/550آموزش کارآفرینی ( (Sig=5/555و کمتر از  5/50است .بنابراین در سطح خطای 5/50
میتوان گفت با  5/520اطمینان که مشارکت در یک برنامه آموزش کارآفرینی بر افزایش احتمال خود
اشتغالی تأثیر دارد.
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فرضیه پنجم :افزایش قصد کارآفرینی بر احتمال اشتغالزایی بیشتر تأثیر دارد.
جدول  :7نتایج آزمون t-test
آماره
قصد
کارآفرینی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

03/22

7/10

گروه کنترل

14/52

7/52

t

df

Sig

5/557* 70 0/472

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  3میزان معناداری در متغیر قصد کارآفرینی
( ، (Sig=5/557کمتر از  5/50است .بنابراین در سطح خطای  5/50میتوان گفت با  5/520اطمینان
که افزایش قصد کارآفرینی بر احتمال اشتغالزایی بیشتر تأثیر دارد.
فرضیه ششم :افزایش زمان پایان دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل
رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
جدول  :8نتایج آزمون t-test
میانگین

انحراف
معیار

گروه آزمایش

04/22

7/13

گروه کنترل

40/51

2/53

گروه آزمایش

00/01

177

گروه کنترل

20/12

3/07

گروه آزمایش

31/05

2/34

گروه کنترل

30/75

0/20

گروه آزمایش

40/22

4/03

گروه کنترل

70/42

4/42

گروه آزمایش

20/10

0/70

گروه کنترل

02/25

0/30

آماره
نگرش به رفتار
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک
شده
قصد کارآفرینی
آموزش کارآفرینی

t

df

Sig

3/205

70

*5/555

3/104

70

*5/555

0/55

70

*5/555

0/27

70

*5/515

0/30

70

*5/551

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  2میزان معناداری در متغیرهای نگرش به رفتار
( ،(Sig=5/555هنجارهای ذهنی ( ، (Sig=5/555کنترل رفتاری درک شده( ، (Sig=5/555قصد
کارآفرینی ( (Sig=5/515و آموزش کارآفرینی ( (Sig=5/551کمتر از  5/50است .بنابراین در سطح
خطای  5/50میتوان گفت با5/520اطمینان که افزایش زمان پایان دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش به
رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد.
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فرضیه هفتم :نوآوری ،خودکارآمدی و انگیزه یادگیری بر قصد کارآفرینی تاثیر دارد.
جدول  :9نتایج آزمون t-test
آماره
نوآوری
خودکارآمدی
انگیزه یادگیری
قصد کارآفرینی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

23/24

7/33

گروه کنترل

25/52

2/57

گروه آزمایش

00/04

1/14

گروه کنترل

00/14

0/07

گروه آزمایش

02/25

4/35

گروه کنترل

22/05

7/10

گروه آزمایش

35/12

0/34

گروه کنترل

32/42

0/27

t

df

Sig

0/212

70

*5/555

0/703

70

*5/555

3/041

70

*5/555

3/135

70

*5/557

با توجه به مقادیر به دست آمده از جدول  2میزان معناداری در متغیرهای نوآوری (،(Sig=5/555
خودکارآمدی ( ، (Sig=5/555انگیزه یادگیری( ، (Sig=5/555قصد کارآفرینی ( (Sig=5/557کمتر از
 5/50است .بنابراین در سطح خطای  5/50میتوان گفت با  5/520اطمینان که نوآوری ،خودکارآمدی و
انگیزه یادگیری بر قصد کارآفرینی تاثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
فرضیه اول :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیرهای نگرش به رفتار ،هنجارهای
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،قصد کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی کمتر از  5/50است .در نتیجه با
 5/520اطمینان میتوان گرفت که برنامه آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل
رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات محققانی ازجمله ،شاه
( ،)2525اینرایالگو وایگلسیاس ( )2510و محققانی ،کریمی و همکاران ( ،)1720آراستی و بنادکی
( )1722همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه دوط :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیرهای افزایش نگرش به رفتار،
هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،قصد کارآفرینی و خود اشتغالی کمتر از  5/50است .در
نتیجه با  5/520اطمینان میتوان گفت که افزایش نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
درک شده نسبت به خود اشتغالی بر افزایش قصد کارآفرینی تأثیر دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات
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محققانی ازجمله ،یوزل تورکای ( )2512و اوتامی ( )2513و محققانی ،قناعتی و همکاران ( ،)1720رضایی
و همکاران ( )1720و آراستی و همکاران )1725همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه سوط :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیرهای نگرش به رفتار ،هنجارهای
ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده ،قصد کارآفرینی و تداوط آموزش کارآفرینی کمتر از  5/50است .در
نتیجه با  5/520اطمینان میتوان گفت که تداوط برنامهای آموزش کارآفرینی بر افزایش و قوی بودن
نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد .نتایج به دست
آمده با مطالعات محققانی ازجمله ،لورز ( ،)2511مارتیاجوارلیندا و جوکودو ( )2512و محققانی ،عموزاده
و همکاران ( ،)1722بارانی و همکاران ( )1722همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه چهارط :با توجه به مقادیر میزان معناداری به دست آمده متغیرهای خود اشتغالی ،آموزش
کارآفرینی کمتر از  5/50است .در نتیجه با  5/520اطمینان میتوان گفت که مشارکت در یک برنامه
آموزش کارآفرینی بر افزایش احتمال خود اشتغالی تأثیر دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات محققانی
ازجمله ،ندالا ( ،)2512افولابی و همکاران ( )2513و محققانی ،کاوه پیشه و پورمقدط ( )1724و رزی و
همکاران ( )1724همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه پنجم :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیر قصد کارآفرینی کمتر از
5/50است .در نتیجه با  5/520اطمینان که افزایش قصد کارآفرینی بر احتمال اشتغالزایی بیشتر تأثیر
دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات محققانی ازجمله خلیفه و همکاران ( )2510و ندافی و همکاران
( )1721همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه ششم :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیرهای نگرش به رفتار ،هنجارهای
ذهنی کنترل رفتاری درک شده ،قصد کارآفرینی و آموزش کارآفرینی کمتر از  5/50است .در نتیجه با
 5/520اطمینان میتوان گفت که افزایش زمان پایان دوره آموزش کارآفرینی بر نگرش به رفتار،
هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و قصد کارآفرینی تأثیر دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات
محققانی ازجمله ،تیواری و همکاران ( )2513رمیکیین و همکاران ( ،)2517و محققانی ،دیلمقانی و
همکاران ( ،)1720همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه هفتم :با توجه به مقادیر به دست آمده میزان معناداری متغیرهای نوآوری ،خودکارآمدی،
انگیزه یادگیری ،قصد کارآفرینی کمتر از  5/50است .در نتیجه با  5/520اطمینان میتوان گفت که
نوآوری و انگیزه یادگیری بر قصد کارآفرینی تاثیر دارد .نتایج به دست آمده با مطالعات محققانی ازجمله،
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طراحی مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی/...یوسفیطوین ،کرامتی و سهرابی
لو و برزنیک ( ،)2510تسای و همکاران ( ،)2510غیاثی ( )1720و ابراهیمی نیاک ( )1722همسو و هم
راستا میباشد .با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی از سوی محقق ارائه شده است که عبارتند از:
.1

مدرسین آموزش کارآفرینی به عوامل روانشناختی از جمله نگرش به رفتار ،هنجارهای ذهنی،

کنترل رفتاری درک شده و مطالعه در رابطه با این عوامل جهت تقویت آنها در دانشجویان توجه کنند.
نگرش فردی دانشجویان به گونهای تقویت شود که باورها ،هیجانات و هدف آنها به سمت قصد کارآفرینی
سوق پیدا کند.
.2

مقیاسهای ذهنی از جمله ،ادراکی و شناختی با نیاز خوداشتغالی و قصد کارآفرینی در

دانشجویان تقویت شود .مهارتهای ارتباطات اجتماعی از جمله (احتراط به فرهنگ ،آداب و سنن دیگران،
خوش رویی و نزاکت ،همدردی و خوب گوش دادن) برای تقویت کنترل رفتاری اجتماعی کارآفرینانه
آموزش داده شود.
.7

برگزاری دورههای آموزشی ،کارگاهها و سمینارهای کارآفرینی و کسب و کار در دانشگاه و

تشویق دانشجویان به شرکت کردن در این دورهها با ارائه مدرک معتبر جهت قطع نشدن ارتباط دانشجو
با دانشگاه .برگزاری جلساتی جهت بررسی عوامل مؤثر بر کسب و کارها از جمله عوامل سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی .آموزش روش تهیه طرح کسب و کار جهت کاهش ریسک اشتغالزایی.
.4

اضافه کردن سرفصل دروس مرتبط به عوامل روانشناختی و ویژگیهای کارآفرینان جهت ایجاد

روحیه کارآفرینی در دانشجویان و سوق دادن آنها به سمت قصد کارآفرینی در دوره آموزش کارآفرینی.
.0

نوآوری کارآفرینانه مبتنی بر دانش ،نواوری کارآفرینانه مبتنی بر خلاقیت ،نواوری کارآفرینانه

مبتنی بر مسئله یابی و نوآوری کارآفرینانه مبتنی بر تولید و پیاده سازی ایده با مطالب جدید و به روز به
دانشجویان آموزش داده شود.
.0

خودکارآمدی کارآفرینانه ،خودکارآمدی مشتاقانه و باور به خودکارآمدی در دانشجویان با ایجاد

روحیه خودباوری ،ریسک پذیری و استفاده از استعدادها و تواناییها تقویت شود.
.3

به محققان آتی پیشنهاد میشود محققان آینده دانشگاههای دیگر را که به تدریس آموزش

کارآفرینی پرداختهاند به عنوان جامعه آماری انتخاب کنند .در روش تحقیق ،قسمت کیفی از روشهای
دیگر کیفی مانند گراندد تئوری و تحلیل تم و همچنن در قسمت کمی از دیگر روشهای کمی با توجه
نوع دادهها استفاده کنند  .به بررسی موانع داخلی و خارجی قصد کارآفرینی دانشجویان و افراد تحصیل
کرده بپردازند.
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منابع
 )1آراستی ،زهرا .سعید بنادکی ،سعیده .و ایمانی پور ،نرگس .)1725( .نقش آموزش درس مبانی
کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشتههای غیر مدیریت  -مطالعه موردی :دانشکدههای هنر و
ادبیات و علوط انسانی دانشگاه تهران .توسعه کارآفرینی.124-153 :)14(4 ،
 )2آراستی ،زهرا .سعید بنادکی ،سعیده .و ایمانی پور ،نرگس .)1722( .ارزیابی برنامه آموزش کارآفرینی
در آموزش عالی .فصلنامه آموزش مهندسی ایران.22-30 :)03(10 ،
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همایش بین المللی افقهای نوین در علوط مدیریت و حسابداری ،اقتصاد و کارآفرینی.
 )4رزی ،جمال .خاکزاد ،فاروق .رزی ،جمال .و ماط رمضانی ،امیر .)1724( .آموزش کار آفرینی بستری
مناسب برای ایجاد خوداشتغالی و توسعه پایدار .کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار.
 )0رضایی ،روح الله .نجفلو ،پریسا .و گلباز ،شیرین .)1720( .عاملهای تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار
کارآفرینانه .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.111-20:)45(2 ،
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آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیاط نور کرمانشاه :رویکرد مدلسازی معادله
ساختاری .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.20-150:)03( 10،
 )3عموزاده ،معصومه .غلامی ،بهمن .و خدامرادی ،میثم .)1722( .تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار
کارآفرینی (مطالعه موردی :فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان بدره)  .دومین همایش ملی بررسی
راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها.
 )2غیاثی ،عبدالرحیم .)1720( .تاثیرباوربه خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.10-7:)72( ،
 )2قناعتی ،مهدی .نودهی ،حسن .قدرتی ،اکرط .و جلالی فر ،علی .)1720( .تاثیر آموزش کارآفرینی بر
قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوط پزشکی سبزوار .مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوط پزشکی
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 )15کاوه پیشه ،فرنوش .و قاسمپور مقدط ،حسین .)1724( .بررسی اهمیت آموزش کارآفرینی در توسعه
ی خود اشتغالی .کنفرانس بین المللی پژوهش در علوط و تکنولوژی.1 ،
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