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پتردازد.   اي متی  وحرفته  فنتی هتاي   کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشتته  مقالة حاضر به بررسی تأثير آموزش 

هستند که دانشجویان را عالوه بر دانش تئوري بتا   اي از مراکز فعال در آموزش عالی هاي عالی فنی و حرفه آموزشکده

وکار از عناوین واحد درسی اجباري در  هاي کسب کنند. آموزش کارآفرینی و مهارت هاي عملی نيز درگير می مهارت

هتا، جتز     است. این پژوهش از نظتر هتد ، کتاربردي و از نظتر روش گتردآوري داده     اي  وحرفههاي فنی آموزشکده

نفر از دانشجویان  212نفر از دانشجویان در دو گروه متشکل از  142آزمایشی است. جامعة آماري شامل  تحقيقات شبه

نتترل( استت. ابتزار    کنندة آموزش )گروه ک نفر دانشجویان غير دریافت 212کنندة آموزش )گروه آزمایش( و  دریافت

ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تأیيد شد و پایایی آن نيتز بتر پایتة ضتریب      آوري داده جمع

اي و آزمون مقایسة ميانگين دو جامعه نشان داد  نمونه یك  tهاي به دست آمد. نتایج تحليل آزمون 39/2آلفاي کرونباخ 

تأثيرگذار استت   اي  وحرفههاي فنی پذیري دانشجویان رشته صد کارآفرینی و درک امکانکارآفرینی بر ق  که آموزش

هتاي فتردي، هنجارهتاي اجتمتاعی و دانتش       هتاي تأثيرگتذاري آمتوزش بتر نگترش      همچنين در این پتژوهش فرضتيه  
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 مقدمه
یافتته شتده استت.     ویتژه کشتورهاي توستعه    کارآفرینی باعث رشد و توسعة اقتصادي کشورها به

کننتد و در ایتن ميتان نقتش      برخی از نویسندگان معاصر در مورد اقتصاد کارآفرینی صحبت می

 اقتصتتادي برجستتته استتت هتتا و دیگتتر متسستتات آمتتوزش عتتالی در ایتتن متتدل جدیتتد   دانشتتگاه

(Nabi and Linan, 2011, p. 325)   ،222ص  ،2932به نقل از آراستی و همکاران .) 

ویتژه از نظتر کمتی     هاي اخير، آموزش عتالی در کشتور ایتران در ابعتاد م تلت  بته       سال  در

پيشرفت چشمگيري داشته است  اما اغلب بدون هتي  برنامته و تمهيتداتی بتراي تزریتي اندیشتة       

اي هستيم کته کمتترین نشتانة     آموخته کارآفرینی بوده است و متعاقباً شاهد فراغت هزاران دانش

)حستينی لرگتانی و همکتاران،     جوي کار و اشتغال هستتند  نوآوري در آنان نيست و همواره پی

زایتی در جامعته متناستب بتا رشتد       این در شرایطی استت کته فرفيتت اشتتغال     (.212ص، 2922

 . (2، ص 2924رهایی، ت )دانشجویان نيس

انتد و آمتار    هاي اخير، زنان گرایش بيشتري به تحصتيالت دانشتگاهی پيتدا کترده     در سال

ها هرساله رو به افزایش بوده است  این در حالی است که بتر   ورود زنان و دختران به دانشگاه

ن کترده بته صتورت شتایا     اساس آمارهاي رسمی درصد بيکاري نيز در ميتان بتانوان تحصتيل   

 وسيعی گسترة این راستا، (. در252، ص 2923 توجهی در حال افزایش است )مرادي و فمی،

 و مفيد مولد هاي اشتغال رشد براي نياز مورد هاي آموزش روزآوري به و ها سازي فرهنگ از

 کتارآفرینی  به مربوط است  اگرچه مباحث گيري شکل حال در کارآفرینی مفهوم قالب در

 کارآفرینی توسعة طرح کشور ما تصویب ندارند، در چندانی عمر دانشی کارآفرینی ویژهبه

کشور از جمله دانشگاه  هاي دانشگاه از هایی در سطح برخی کشور به فعاليت هاي دانشگاه در

هتاي عتالی    اي مشتتمل بتر آموزشتکده    وحرفته  اي منجر شتده استت. دانشتگاه فنتی     وحرفه فنی

هتتاي م تلتت   اي در رشتتته وحرفتته هتتاي تئتتوري و فنتتی اي استتت کتته بتتا آمتتوزش وحرفتته فنتتی

کند  بنابراین آموزش  هاي عملی نيز درگير می دانشجویان را عالوه بر دانش تئوري با مهارت

وکار و کارآفرینی در این مراکز، رسيدن به اهدا  کارآفرینی که یکی از  هاي کسب تمهار

وکارهتتاي کارآفرینانتتة  انتتدازي کستتب هتتا افتتزایش قصتتد کارآفرینانتته و بتته دنبتتال آن راه  آن

رو با توجه به ضرورت موضوع و بتا توجته بته ستابقة       دانشجویان را باعث خواهد شد. از این

اي دخترانتتة کتترج ایتتن پتتژوهش    وحرفتته وزشتتکدة عتتالی فنتتی آمتتوزش کتتارآفرینی در آم 
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را مطالعته   "کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان این آموزشکده  تأثيرگذاري آموزش"

 کند. و ارزیابی می

 

 و پیشینة تحقیقمروري بر ادبیات 
 اي کته یگتانگی و   آموزش فعاليتی معطو  به پيشرفت دانشجو در امر یادگيري است، بته شتيوه  

تتوان   علم کارآفرینی را نيز می .سازد گنجایش فکري دانشجو را براي قضاوت مستقل تأمين می

 .Kuratko, 2005, p. 580)آموزش داد )

العادة فرایند کارآفرینی در رشد و توسعة  نيز با مطرح کردن اهميت فوق 2کروگر و ليندهال

اند که رشد کارآفرینی حاصل آموزش کتارآفرینی استت. از ستوي دیگتر،      اقتصادي بيان داشته

کننتده و   هم آموزش کتارآفرینی را یکتی از عوامتل تعيتين     5و نکرز 4توریك ،9آدرج ،1ورهال

 انتد   هاي کارآفرینته در یتك کشتور قلمتداد کترده      فعاليت تأثيرگذار بر ميزان توسعه و گسترش

  (.1، ص 2926)کيا و نساج، 

آیتد کته از آن بتراي انتقتال دانتش و       در واقع، آمتوزش کتارآفرینی فعتاليتی بته شتمار متی      

شتود و افتزایش، بهبتود و     وکتار استتفاده متی    انتدازي و ادارة کستب   اطالعات موردنياز براي راه

هاي افراد غير کارآفرین را در پی خواهد داشت )ذبيحی و  و توانایی ها مهارتها،  توسعة نگرش

اشتتتياق  هتتا و فعاليتتت هتتا، گتترایشآمتتوزش کتتارآفرینی بتتر ستتطح  (. 262، ص2925مقدستتی، 

وکارهتاي جدیتد در اقتصتاد      و این امر به نوبة خود بر توسعة کستب  گذاردمی کارآفرینانه تأثير

 (.41، ص 2923زالی و همکاران، (متثر است 

اما واقعيتت ایتن استت کته افتراد قبتل از اینکته وارد عرصتة کتارآفرینی شتوند بایتد قصتد             

نيتاز ضتروري بتراي    چترا کته قصتد کارآفرینانته یتك پتيش       ها شکل بگيرد  کارآفرینی در آن

کننتتدة رفتتتار  بينتتی و بهتتترین پتتيش (Fayolle, 2006, p. 512رفتارهتتاي کارآفرینانتته استتت )

 (. Ajzen,1991, p. 183)کارآفرینی است 

هتتاي آموزشتتی کتتارآفرینی ایجتتاد و تقویتتت قصتتد کتتارآفرینی در  یکتتی از اهتتدا  برنامتته

                                                            
1. Kruger  and Lindahl 
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تترین متغيتر    ویژه دانشجویان استت  زیترا قصتد کتارآفرینی بهتترین و مهتم       کارآفرینان بالقوه به

کنندة رفتار کارآفرینانه است  به عبارت دیگر، بته احتمتال بستيار زیتاد افتزایش قصتد        بينی پيش

 شود.  هاي کارآفرینانه و در نتيجه توسعة کارآفرینی منجر می کارآفرینی به افزایش فعاليت

هاي دانشگاهی تبتدیل   ترین فعاليت ترین و گسترده وزه، آموزش کارآفرینی به یکی از مهمامر

است و این نظام آموزشی در صورتی اثترب ش و کارآمتد خواهتد بتود کته بتوانتد بتا ایجتاد           شده

هاي کارآفرینان  بسترهاي الزم منابع انسانی در حال آموزش خویش را به دانش، مهارت و ویژگی

(. در این ميتان،  (Matviuk, 2010, p.65 ها پرورش دهد و روحية کارآفرینی را در آنتجهيز کند 

تتوان   اي یکی از جوامع هدفی هستند که از طریي آمتوزش متی   وحرفه هاي فنی دانشجویان دانشگاه

 ها و جامعه افزایش داد. روحيه و زمينة بروز کارآفرینی را در آن

اي نقش مهمی در تشکيل سترمایة   وحرفه هاي فنی موزشاي با ارائة آ وحرفه هاي فنی دانشگاه

انسانی از طریي تربيت نيروهاي ماهر متورد نيتاز بتازار کتار در کشتورهاي م تلت  جهتان ایفتا         

دار تربيت نيتروي کتار متورد     تنها عهدهها در کشورهاي در حال توسعه نه کنند. این آموزش می

بلکه از طریي بسترسازي خوداشتغالی به حل هاي م تل  اقتصاد این کشورها هستند،  نياز ب ش

هتاي   کتردن آمتوزش  اي بتا همتراه   وحرفته  هاي فنتی  کنند. آموزش مشکل بيکاري نيز کمك می

کنند که همسویی بيشتتري بتا نيازهتاي     دیده فراهم می نظري و عملی این امکان را براي آموزش

 -هاي اقتصتادي  ها در فعاليت نبازار کار داشته باشد و از این طریي امکان بيشتري براي جذب آ

 (. 1، ص 2924فر و مرتضوي،  اجتماعی فراهم شود )سليمی

هتتاي کتتارآفرینی و بتته دنبتتال آن توستتعة    رونتتد رشتتد کتتارآفرینی و اثرگتتذاري آمتتوزش  

تنها باعث رشد کمّی دهد که آموزش کارآفرینی نه هاي ت صصی کارآفرینی نشان می آموزش

هاي کارآفرینی و ارتقاي سطح مهتارت کتارآفرینی    ل در نسلکارآفرینان شده است، بلکه تحو

 (Henry, Hill, and Leitch, 2005را نيز در پی داشته است )

محققتان بيشتتر بتر عوامتل      هتا تتا متدت  کننتد کته    بيتان متی   (p 2 ,2005) لينتان و همکتاران  

قابتل    امتا محتدودیت   کردنتد  متی جنس، سن و تجربتة کتاري تأکيتد     شناختی همچون جمعيت

(، شتاپيرو و  2332آجتزن ) مش ص شتد و محققتان بستياري چتون     مرور بينی این عوامل به پيش

به انتقتاد از عتواملی پرداختنتد کته      (1222) و همکاران(، وسيانا 2323(، گارتنر )2321سوکل )

هتا در متدل جدیتد ختود بته تتأثير        کارآفرینی هستتند. آن هاي قتوي بتراي قصتد    کننده بينی پيش
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آجتزن   ایتن متدل ترکيبتی از متدل     انتد.  کارآفرینی بتر قصتد کتارآفرینی پرداختته     هاي آموزش

استت.  ی با افزودن یك جز  اضتافی دانتش کتارآفرین    (2321( و مدل شاپيرو و سوکل )2332)

اي از  دانش کارآفرینی به معناي دانش نظري و تجربتة کتاري شتامل ایجتاد و توستعة مجموعته      

 طتور  بته قادر می کند در مقایسه با دیگران کارآفرین را فکري در طول زمان است که  الگوهاي

اقتدام کنتد    هتا  فرصتت  بتر مبنتاي   متثرتري به درک، پاالیش، تجزیه و تحليل، تصتميم و عمتل  

Dellabarca, 2002, p. 33) .) 

شود   تر فرد نسبت به فعاليت کارآفرینی می بينانهدانش بيشتر سبب نگرش واقع ،در این مدل

همچنين آگاهی بيشتتري را دربتارة انت تاب حرفتة آینتده بتراي شت ص فتراهم کترده و قصتد           

تتوان از   میاي از این دانش و آگاهی را  که قسمت عمدهنماید  میکارآفرین شدن فرد را واقعی 

 طریي آموزش ایجاد کرد. 

 (,Linan, 2011 بندي کترد  توان طبقه ا را در چهار دسته میه معتقد است این آموزش لينان

(p. 200: 

افزایش آگاهی کارآفرینانته در افتراد    ها آموزش. آموزش آگاهی کارآفرینانه. هد  این 2

بلکه بر  شود، نمی مستقيم سبب ایجاد کارآفرینان بيشتر طور بهرو این نوع آموزش  است. از این 

کنند تأثيرگذار استت و مستتقيم قصتد را تحتت تتأثير       یك یا چند جز  که قصد را مش ص می

هتاي مستتمر    . آمتوزش 4. آمتوزش پویتایی کارآفرینانته    9انتدازي   . آمتوزش راه 1 دهد قرار نمی

شتدن در ایتن متدل نيتز بتدین صتورت        دیگر عوامل تأثيرگذار بر قصد کتارآفرین  کارآفرینان.

 د:شون تعری  می

بتودن اشتاره   به ميزان ارزشيابی مثبت یا منفتی افتراد در متورد کتارآفرین    فردي:  هاي نگرش

هتاي ارادي، شتناختی و احساستی     ، پاستخ ها نگرش  (Linan and Chen, 2009, p. 596).دارد

 (,Nelson and Quick .افراد نسبت به اشيا ، سایر افراد، خودشان یتا مستائل اجتمتاعی هستتند    

(1999, p. 103. 

شتده بتراي انجتام رفتتار معتين را       : تکالي  اجتماعی درک2شده هنجارهاي اجتماعی درک

فرهنگتی،   هتاي  نگرش. این متغير زیر تأثير عوامل اجتماعی مانند گویند میهاي اجتماعی  ارزش

 . است)خانواده، دوستان، همکاران ودیگران(  هاي اجتماعی شبکهو  ها گروه

                                                            
1. Perceived Social Norms 
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انتدازي   هنتدة ستطح یتا ميتزان درک قابليتت فتردي بتراي راه       د نشتان : 2پتذیري  درک امکان

چتون متغيتر درک     است در ارتباط آجزن وکار است. این ادراک با متغير کنترل رفتاري کسب

آميتز و تتوان شتروع بته      بر هر دو بعد ارزیابی فترد از تتوان ادارة موفقيتت    آجزن کنترل رفتاري

ي سنجش نبود اطمينتان استت و نبتود اطمينتان     وکارش تمرکز دارد. این متغير ابزاري برا کسب

پذیربودن یتك وضتعيت استت. بتا وجتود اینکته نقتش تجربتة پيشتين و           ادراکی از ميزان کنترل

آميز کارها مرتبط با این باور شناخته  نفس یك فرد نسبت به توان ادارة موفقيتاحساس اعتمادبه

مکترر متغيتر مقتدم و مهتم بتراي       طتور  بته اند اما تمایل به متثربودن یا خودباوري است که  شده

 شود. مشاهده می 2شده در شکل  مدل تشریح است. ها شناخته شده  پذیري ایده درک امکان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Linan, 2004, p. 15. چارچوب مفهومی تحقیق. منبع: 1شكل 

 

انجتام  عالوه بر مطالعاتی که تاکنون در حوزة آموزش کارآفرینی و قصد کتارآفرین شتدن   

  طالعاتی نيز در حوزة عوامل تأثيرگذار بتر قصتد کتارآفرین شتدن صتورت گرفتته      م شده است،

 آمده است: 2است. ب شی از این مطالعات براي پيشينة پژوهش به صورت خالصه در جدول 

 

 

                                                            
1. Perceived Feasibility 

  درك مطلوبيت

 پذيري )خودكارآمدي(درك امكان

 هاي فردينگرش

نجارهاي اجتماعي ه اجتماعي درك شدهاي نجارهه

 نجه نجارهاي اجتماعي درك شده اه درك شده تم

نجارهاي اجتماعي درك شده ارهاي اجتماعي درك ه

 نجارهاي اجتماعي درك شده درك شدهه شده عي

 دانش كارآفريني

قصد 

 كارآفريني
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 . خالصة مطالعات پیشین در حوزة عوامل تأثیرگذار بر قصد كارآفرينی دانشجويان1جدول
 هايافته پژوهشعنوان  گرپژوهش

نقش درس مبانی كارآفرينی  1931 سعید بنادكی،
در قصد كارآفرينی 
 دانشجويان

در اين تحقيق، تأثير آموزش درس كارآفريني بر قصد كارآفريني دانشجويان 
رشته هنر و ادبيات و علوم انساني مورد بررسي قرار گرفتهه و نتهاين نشهان    

كهارآفريني، هنجارههاذ نهنهي و    داد كه قصد كارآفريني، نگرش نسبت بهه  
 درك كنترل رفتارذ دانشجويان در پايان ترم تحصيلي افزايش يافته است.

هاي تشخیص  تأثیر آموزش 1933 مرادي،
هاي كارآفرينی بر  فرصت

قصد كارآفرينی دانشجويان 
 رشتة پرستاري

هاي كاارآفرينی بار    هاي تشخیص فرصت نتايج اين تحقیق، كه تأثیر آموزش
كارآفرينی دانشجويان رشته پرستاري را مورد بررسی قرار داده اسات،  قصد 

هاا   نشان داد كه قصد كارآفرينی بعد از برناماة آماوزش تشاخیص فرصات    
هاي تفاوت معناداري با قبل از اجراي برنامة آموزشی نداشت. از میان عامل

تأثیرگذار بر قصد كارآفرينی در اين پژوهش، هنجارهااي ههنای در قبال و    
 داري داشت. عد از اجراي برنامه آموزشی تفاوت معنیب

ارزيابی وضعیت كارآفرينی  1933 زالی و همكاران،
در ايران بر اساس نتايج 

بان  ديده 8113برنامة سال 
 (GEM) جهانی كارآفرينی

مورد  GEMي ارزيابی  تأثیر آموزش كارآفرينی بر قصد كارآفرينانه نیز در برنامه
درصد كسانی كاه قصادكارآفرينی دارناد،     3/01توجه واقع شده است. در ايران 

درصد از كسانی  64اند. در حالی كه  ي كارآفرينی دريافت كرده آموزش داوطلبانه
انادازي كساو وكاار     ي راه كه قصدكارآفرينی دارند، آموزش اجبااري در زمیناه  

اناد. بناابراين    برخاوردار نباوده  درصد نیز از هیچ آموزشی  3/98 دريافت كرده و
ناد،  قصاد   ا هي كاارآفرينی دريافات كارد    آماوزش داوطلباناه   بیش تر كسانی كه
 كارآفرينی دارند.

بررسی تأثیر آموزش  1931حسینی، 
كارآفرينی بر ادراک 
 دانشجويان از كارآفرينی

 و شاده  درک فاكتورقصاد كاارآفرينی، امكانياذيري    در ايان پاژوهش ساه   
قبال و بعاد از گذرانادن دوره آموزشای      مرحله دو در شده درک مطلوبیت
 نتاايج تحقیاق   گاردد.  می مقايسه يكديگر با ها آن نتايج شوند و سنجیده می

 شادة  مطلوبیات درک  آموزشای،  دورة گذرانادن  از پا   كه دهد می نشان

كاارآفرينی   وقصاد  شاده  درک پذيريامكان اما يابد، می افزايش دانشجويان
 .يابد نمی داري معنی تغییر دانشجويان

Lee et al., 2009 Entrepreneurial 
intentions: The 

influence of 
organization and 
individual factors 

نفره مشخص شاد   6138شده در سنگاپور بر روي نمونة آماري در مطالعة انجام
 كناد، بلكاه   پذيري ايفاا مای   تنها نقش مستقیم در درک امكانكه خودكارآمدي نه

مندي به كارآفرينی و قصد كارآفرينی را نیاز   تواند رابطة مابین عالقه همچنین می
 .تعديل كند

Wilson et al., 2007 Gender, 
Entrepreneurial Self-

Efficacy, and 
Entrepreneurial 

Career Intentions: 
Implications for 

Entrepreneurship 
Education 

روي دو گااروه نوجوانااان و دانشااجويان پااژوهش در اياااتت متحااده باار 
پردازد كه آموزش كارآفرينی نقاش   كارشناسی ارشد به بیان اين موضوع می

مهمی را در باتبردن ساط  خودكارآمادي و ايجااد قصاد شاروع فعالیات       
كناد كاه    هااي پاژوهش بیاان مای     كند. عالوه بر اين يافتاه  اقتصادي ايفا می

ارآمدي براي زنان تأثیرگذارتر از آموزش كارآفرينی در جهت افزايش خودك
 مردان است.

Hmieleski and 
Corbett, 2006 

Proclivity for 
improvisation as a 

predictor of 
entrepreneurial 

intention 

گاذاري عوامال شخصایتی،     در مطالعة انجام شده بر روي دانشجويان، تأثیر
تمايل به ابتكار بر قصاد  هاي شناختی، الگوهاي اجتماعی و  انگیزشی، سبک

 كارآفرينانه تأيید شد.

Zhao et al.,2005 The mediating role of 
self-efficacy in the 

development of 
entrepreneurial 

intention 

كنندگی خودكارآمدي بر قصد كارآفرينانه مورد نقش تعديلدر اين پژوهش، 
ترين  سیدند كه يكی از مهمبررسی قرار گرفته است. محققان به اين نتیجه ر

باودن   دتيل افراد باراي كاارآفرين شادن ياا قصاد كاارآفرينی، برخاوردار       
 ازخودكارآمدي است.
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به عنصر دانش کارآفرینی کته متتأثر از آمتوزش کتارآفرینی      لينانبا توجه به آنکه در مدل 

اثتر آمتوزش   مدل پایة پژوهش انت تاب و   لينانمدل  است توجه شده است، در این پژوهش نيز

سنجيده شده است  بنابراین بر اساس مطالعتة ادبيتات    کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

 شوند: تحقيي فرضيات زیر پيشنهاد می

اي  وحرفته  . آموزش کارآفرینی بر بهبود قصد کارآفرینی دانشجویان دانشتگاه فنتی  2فرضية 

  تأثيرگذار است.

اي  وحرفته  هتاي فتردي دانشتجویان دانشتگاه فنتی      . آموزش کتارآفرینی بتر نگترش   1فرضية 

 تأثيرگذار است.

شتتدة دانشتتجویان دانشتتگاه  . آمتتوزش کتتارآفرینی بتتر هنجارهتتاي اجتمتتاعی درک9فرضتتية 

 اي تأثيرگذار است. وحرفه فنی

اي  وحرفته  پتذیري دانشتجویان دانشتگاه فنتی     . آموزش کارآفرینی بتر درک امکتان  4فرضية 

 تأثيرگذار است.

اي  وحرفته  زش کتارآفرینی بتر دانتش کتارآفرینی دانشتجویان دانشتگاه فنتی       . آمتو 5فرضية 

 تأثيرگذار است.

 

 روش شناسی تحقیق
از هتا، پژوهشتی    این پژوهش به لحاظ هد ، کاربردي است و بر حسب روش گتردآوري داده 

 آزمایشی است. دستة تحقيقات شبه

هتاي   به پژوهش براي مشاهدة تأثير متغير مستتقل بتر وابستته بتا متورد نظتر قتراردادن گتروه        

ها از طریي انتساب تصتادفی و غيتره    ها تفاوت ميان آزمودنی آزمایش و کنترل، که از طریي آن

هاي آزمایشی در تحقيقات علوم رفتاري که معمتوالً   شود، تحقيي آزمایشی و به طرح کنترل می

هتاي شتبه آزمایشتی گوینتد )سترمد و       توان از انتساب تصادفی استفاده کرد، طرح میها ن در آن

 (. 226، ص 2922همکاران، 

هاي آموزشتی کتارآفرینی ایجتاد و تقویتت قصتد کتارآفرینی        نظر به اینکه از اهدا  برنامه

نيتز   اي ویژه در دانشجویان است و از سویی دیگر در دانشگاه فنتی و حرفته   کارآفرینان بالقوه به

آموختگتان جویتاي کتار وجتود      هاي آموزشی کشور تعداد زیتادي از دانتش   مانند سایر سازمان
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اي انت تاب کتردیم و در ایتن ميتان نمونتة       وحرفته  دارد، جامعة آماري خود را دانشتجویان فنتی  

انت تاب شتدند. گتروه    شتهریور دختتران کترج     22آماري از دو گروه از دانشجویان دانشتکدة  

را  "کارآفرینی و پتروهه "هاي سوم و چهارم هستند که سه واحد درس  ن ترمآزمایش دانشجویا

هتاي سته و چهتار     دانشتجویان تترم  اند( و گروه کنتترل کته    اند )آموزش دریافت کرده گذرانده

(. حجتم کتل   انتد  اند )آموزش دریافتت نکترده   نگذراندهرا  "درس کارآفرینی و پروهه"هستند 

که بتر پایتة محاستبة حجتم نمونته از فرمتول       است انشجو د 952جامعة آماري در گروه آزمایش

تصتادفی ستاده انت تاب شتدند و دقيقتاً       گيتري  نمونهدانشجو از طریي روش 212کوکران تعداد 

نمونة گتروه کنتترل و از لحتاظ ستن، تجربتة کتاري و تترم        دانشجو( نيز براي  212همان تعداد )

 ت هدفمند انت اب شدند. هاي نزدیك به گروه آزمایش به صور ژگی  تحصيلی با وی

روایی آن  ( است کهLinan, 2011)پرسشی  63گيري در این پژوهش پرسشنامة  ابزار اندازه

قبتل از انجتام پتژوهش،     ،با کسب نظر استادان دانشگاه تأیيد شتد. در تحقيتي مقتدماتی و اوليته    

نفر از دانشجویان همين آموزشکده تکميل کردند و اصتالحات الزم در محتتوا    42پرسشنامه را 

پرسش،  قصتد کتارآفرینی    22صورت گرفت. در این پرسشنامه، متغيرهاي دانش کارآفرینی با 

و درک  22شتتده بتتا ، هنجارهتتاي اجتمتتاعی درک22هتتاي فتتردي بتتا   پرستتش، گتترایش 2بتتا 

هتایی در قالتب طيت  ليکترت هفتت ستطحی       پرسش و بر استاس پرستش   21ارآمدي با خودک

 نامة مورد نظر از روش آلفاي کرونبتاخ استتفاده شتد.    سنجيده شدند. براي بررسی پایایی پرسش

 که پایایی مناسبی است.براي پایایی پرسشنامه به دست آمد  39/2مقدار 

و در دو سطح آمار توصيفی و  SPSSافزار  نرمهاي پژوهش با استفاده از  وتحليل دادهتجزیه 

هتاي گترایش مرکتزي     آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصتيفی از شتاخص  

و اتحرا  معيار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی براي آزمون فرضتيات   همچون ميانگين

 معه( استفاده شد. مستقل )مقایسة ميانگين دو جا tاي و آزمون  یك نمونه t از آزمون
 

 هایافته

 فرضيات ارائه شد.   دهندگان و آزمون شناختی پاسخ هاي توصي  جمعيت ها در قسمت یافته
 

 شناختی پاسخگویانتوصیف جمعیت

 آمده است.  1دهندگان در جدول  هاي فردي پاسخ ي از ویژگی ا خالصه
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 دهندگان هاذ فردذ پاسخ . ويژگي2جدول 

 بنديطبقه متغير
 گروه كنترل گروه آزمايش

 درصد فراواني درصد فراواني

 سن

 4/17 31 16 37 سال 22زير 

 7/77 42 71 47 سال 22 -22

 7/7 4 2/2 7 سال 22-72

 2 2 8/2 6 سال 72باالذ 

 تجربة كارذ
 28 77 76 73 داراذ تجربه

 32 83 16 87 فاقد تجربه

 التحصيليسال فارغ
 32 62 44 27 6762و 6786هاذ  سال

 22 72 21 13 6762هاذ بعد  سال

داري بتراي آزمتون فریتدمن در     تحليتل اولویتت عوامتل، عتدد معنتی      ، در بعتد 9در جدول 

( 2926)متمنی و فعال قيومی،  25/2تر از  و کوچك 222/2هاي آزمایش و کنترل برابر با  گروه

 توان از نظر ميانگين با یکدیگر برابر دانست.  دهد که این عوامل را نمی است. این عدد نشان می
 

 هاي آزمایش و کنترل تحقيي در گروه بندي متغيرهاي . رتبه9جدول 

 ميانگين رتبه درگروه كنترل ميانگين رتبه درگروه آزمايش هاي تحقيق متغير

 28/2 13/4 قصد كارآفريني

 82/2 12/2 هاذ فردذ نگرش

هنجارهاذ اجتماعي درك 

 شده

37/4 83/4 

 86/2 22/7 درك امكان پذيرذ

 23/6 28/6 دانش كارآفريني

 

 آزمون فرضیات
هتتاي پتتژوهش و بررستتی وضتتعيت متغيرهتتاي تحقيتتي )قصتتد  در ایتتن ب تتش، بتتراي تحليتتل داده

پتذیري و دانتش    شتده، درک امکتان  هاي فردي، هنجارهاي اجتماعی درک کارآفرینی، نگرش

اي استتفاده شتده    یك نمونته  tکارآفرینی( از آزمون ميانگين یك جامعه یا به عبارتی از آزمون 

 آزماید. می  μ = 3 ن ميانگين نمونة مورد بررسی را با مقدار مفروضاست که در واقع تفاوت بي
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 هاي آزمایش و کنترل . بررسی وضعيت متغيرهاي تحقيي در گروه4جدول 

 هاي تحقيق متغير

 گروه كنترل گروه آزمايش

ضريب 
 داري معني

 tآمارة 
 بحراني

 ميانگين
ضريب 

 داري معني

 tآمارة 
 بحراني

 ميانگين

 72/7 87/4 22/2 12/7 68/8 22/2 كارآفرينيقصد 

 32/7 33/62 22/2 11/7 76/62 22/2 هاذ فردذ نگرش

 32/2 -38/4 22/2 81/2 -22/2 26/2 هنجارهاذ اجتماعي درك شده

 88/2 -88/6 21/2 77/7 41/4 22/2 درك امكان پذيرذ

 23/6 -67/78 22/2 23/6 -63/74 22/2 دانش كارآفريني

هتاي   از آنجا که با انجام این آزمون در مورد مقایستة وضتعيت متغيرهتاي تحقيتي در گتروه     

درستی افهار نظر کترد، متعاقبتاً از آزمتون ميتانگين دو جامعته یتا        توان به آزمایش و کنترل نمی

شتود کته    مستتقل مشتاهده متی    tبر اساس نتتایج آزمتون    مستقل نيز استفاده شده است. tآزمون 

پتذیري   شتده و درک امکتان   هاي قصد کارآفرینی، هنجارهاي اجتماعی درک ميانگين شاخص

، نتتایج  5کننتدة آمتوزش درس کتارآفرینی افتزایش یافتته استت. در جتدول         در گروه دریافت

 مربوط به متغيرهاي پژوهش آمده است. tآزمون 

کننتده  کنندة آموزش و غير دریافت ستقل دریافتشده بر روي دو گروه مانجام t-testنتایج 

استت    25/2کمتتر از   (222/2) داري قصتد کتارآفرینی   ( نشتان داد کته ستطح معنتی    5)جدول 

دار  توان گفت قصد کارآفرینی دانشجویان گروه آزمایش و کنتترل اختتال  معنتی    بنابراین می

ه آزمتایش در انتهتاي تترم    دارد  به عبارت دیگر، ميتانگين قصتد کتارآفرینی دانشتجویان گترو     

تتر استت و ایتن بتدان      تحصيلی از ميانگين قصد کتارآفرینی دانشتجویان گتروه کنتترل بتزر      

کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان متثر استت و فرضتية اول    معناست که آموزش درس 

 شود. تحقيي تأیيد می

شتده در  انجتام  tداري آزمتون   شود که سطح معنی مشاهده می 5همچنين، با توجه به جدول 

تتوان گفتت درک    استت  بنتابراین متی    2025کمتتر از   (20222پذیري ) مورد متغير درک امکان

 داري دارد. ایتن بتدان معناستت    پذیري دانشجویان گروه آزمایش و کنترل اختال  معنتی  امکان

پذیري دانشجویان تأثيرگذار بوده استت  بنتابراین    رینی بر درک امکانکارآف  که آموزش درس

 تحقيي از آنجا که سطح 5و  9، 1هاي  شود. در مورد فرضيه فرضية چهارم تحقيي نيز پذیرفته می
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 هاذ آزمايش و كنترل . مقايسة قصد كارآفريني و متغيرهاذ تأثيرگذار بر آن در گروه2جدول 

 معيارانحراف  ميانگين متغير
اختالف 
 ميانگين

 tآمارة 
ضريب 

 داري معني

قصد 
 كارآفريني

 87/2 12/7 گروه آزمايش

7/2 88/2- 22/2 

 34/2 72/7 گروه كنترل

هاذ  نگرش
 فردذ

 16/2 11/7 گروه آزمايش

24/2- 41/2- 14/2 

 12/2 32/7 گروه كنترل

رهاذ     هنجا
اجتماعي 

 شده درك

 28/2 81/2 گروه آزمايش

66/2 48/6 64/2 

 21/2 32/2 گروه كنترل

درك 
 پذيرذ امكان

 86/2 77/7 گروه آزمايش

42/2 12/4 22/2 

 13/2 88/2 گروه كنترل

دانش 
 كارآفريني

 16/2 23/6 گروه آزمايش
2 22/2- 68/2 

 22/2 23/6 گروه كنترل

شده و دانش کتارآفرینی بته    درکهاي فردي، هنجارهاي اجتماعی داري متغيرهاي نگرش معنی
تتوان افهتار کترد کته      ترنتد، متی  بتزر   2025هستند که همگتی از   32/2و  64/2،24/2ترتيب 

شتده و دانتش کتارآفرینی دانشتجویان     هاي فردي، هنجارهاي اجتماعی درک متغيرهاي نگرش
ی بتر  داري ندارند  به عبتارتی دیگتر، آمتوزش کتارآفرین     گروه آزمایش و کنترل اختال  معنی

هتاي دوم، ستوم و پتنجم     دانشجویان گروه آزمایش تأثيرگذار نبوده است و بدین ترتيب فرضيه
 شوند. تحقيي رد می

 

 گیريبحث و نتیجه

هتاي   این تحقيي با هد  بررسی متغيرهتاي تأثيرگتذار بتر قصتد کتارآفرینی دانشتجویان رشتته       
متتوزش کتتارآفرینی بتتر قصتتد هتتا نشتتان داد کتته آ نتتتایج تحليتتل دادهاي انجتتام شتتد.  وحرفتته فنتتی



  99    اي وحرفه کارآفرینی دانشجویان فنیأثير آموزش کارآفرینی بر قصد ت

تتورکر و   (،1222) سنچز کارآفرینی دانشجویان تأثيرگذار است. قصد کارآفرینی در مطالعات
 (، فایول و همکاران1222) (، ویلسون و مارینو1222) (، سویتاریز و همکاران1222) همکاران

هتتاي گذشتتته  در ستتال (2922( و حستتينی )2923(، متترادي )1229) (، لتتوتج و فرانتتك1226)
هتاي آمتوزش    نشتان داد کته برنامته   ( 1226فایول و همکتاران ) آزموده شده است. نتایج مطالعة 

هتایی از دانشتجویان کته قتبالً در هتي  دورة آمتوزش        کارآفرینی بر قصد کارآفرینی در گتروه 
ی کارآفرینی شرکت نکرده بودند دیده شد ولی تأثير آموزش بتر قصتد کتارآفرینی دانشتجویان    

نامتة مترادي    نتایج تحقيي پایانهاي کارآفرینی را سپري کرده بودند دیده نشد.  که قبالً آموزش
( بر روي دانشجویان پرستتاري نشتان داد کته قصتد کتارآفرینی گتروه آزمتایش بعتد از         2923)

ها تفاوت معنتاداري بتا قبتل از اجتراي برنامتة آموزشتی        اجراي برنامة آموزش تش يص فرصت
کنتد کته قصتد کتارآفرینی      نامه ختود بيتان متی    ( در نتایج پایان2922ن حسينی )  همچنينداشت

دانشجویان دورة کارشناسی ارشد کارآفرینی پس از گذراندن دورة آموزشتی تغييتر معنتاداري    
کند  اما سایر مطالعات ذکرشده در این زمينته فرضتية تتأثير آمتوزش کتارآفرینی بتر قصتد         نمی

 د کردند. کارآفرینی دانشجویان را تأیي
هتاي فتردي تأیيتد نشتد. فرضتية       در این پژوهش نيز فرضية تأثيرگذاري آموزش بتر نگترش  

هتاي فتردي نيتز در مطالعتات گذشتته آزمتوده شتده         تأثيرگذاري آموزش کارآفرینی بر نگرش
در  (1222)این فرضتيه را تأیيتد کترد  امتا ستویتاریز و همکتارانش        (1226فایول) است. مطالعة
هاي آموزش کارآفرینی بتر روي دانشتجویان مهندستی و علتوم دریافتنتد کته        برنامهبررسی اثر 
 هاي دانشجویان در ابتدا و انتهاي برنامه آموزشی تفاوت مش صی نداشت. نگرش

شتده در ایتن پتژوهش     همچنين، فرضية تأثيرگذاري آموزش بر هنجارهاي اجتمتاعی درک 
ستویتاریز و  ين در ایتن زمينته در مطالعتات    شتدة پيشت  تأیيد نشد که تأیيتدي بتر مطالعتات انجتام    

هاي گذشته است. نتایج مطالعتة ستویتاریز    در سال( 1226(، فایول و همکاران )1222همکاران )
هاي آموزش کارآفرینی بر روي دانشجویان مهندسی و علوم  و همکارانش در بررسی اثر برنامه

نتهاي برنامتة آموزشتی مشتاهده نشتد.     نشان داد که تغييري در هنجارهاي دانشجویان در ابتدا و ا
هایی کته   هاي آموزش کارآفرینی بر هنجارهاي اجتماعی گروه نشان داد که برنامه فایولمطالعة 

 هاي کارآفرینی را سپري کرده بودند دیده نشد. قبالً آموزش
پتذیري دانشتجویان در ایتن پتژوهش تأیيتد شتد. تتأثير         تأثير آموزش کارآفرینی بر درک امکتان  
(، ویلستون و  1222ستنچز )  پذیري دانشتجویان نيتز در مطالعتات    زش کارآفرینی بر درک امکانآمو
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هاي گذشته آزموده شده است. نتایج مطالعتة ستنچز نشتان     در سال (2922( و حسينی )1222مارینو )
هتاي   پذیري است در دانشجویان بعد از برنامته  داد که قصد خودکارآمدي که از مقدمات درک امکان

نيز در مطالعة خود افهار داشتند که آموزش ویلسون و مارینو آموزش کارآفرینی افزایش یافته است. 
 کند.  ر باالبردن سطح خودکارآمدي دانشجویان ایفا میکارآفرینی نقش مهمی را د

نتایج پژوهش فرضية تأثيرگذاري آموزش بر دانش کارآفرینی دانشتجویان را تأیيتد نکترد.    
اي از  دانش کارآفرینی به معناي دانش نظري و تجربتة کتاري شتامل ایجتاد و توستعة مجموعته      

 طتور  بته کند در مقایسه با دیگتران   میقادر فکري در طول زمان است که کارآفرین را  الگوهاي
رد این اقدام کند.  ها فرصت بر مبناي وتحليل، تصميم و عملمتثرتري به درک، پاالیش، تجزیه

کتترده در رشتتتة ت صصتتی کتتارآفرینی،  تتتوان ناشتتی از کمبتتود استتتادان تحصتتيل فرضتتيه را متتی
موزشتی، محتدودیت   هتاي عملتی آ   ها در قالب سمينارها و کارگتاه  محدودیت در ارائة آموزش

 عملی کارآفرینان موفي دانست. ياتزمانی و دسترسی در انتقال تجرب
 

 پیشنهادها 

توانتد بته ایجتاد قصتتد     هتاي کتارآفرینی متی    نتتایج تحقيتي حاضتر مشت ص کترد کته آمتتوزش      
هتاي   شتود بته ابعتاد م تلت  آمتوزش      کارآفرینی در دانشجویان منجر شود  بنابراین پيشنهاد می

کتتارآفرینی همچتتون انت تتاب استتتادان، محتتتواي دروس، شتتيوة تتتدریس و ارزیتتابی اثرب شتتی  
 اي توجه شود.  وحرفه اي فنیه آموزش کارآفرینی در آموزشکده

هتاي کتارآفرینی را دریافتت کترده بودنتد،       پذیري گروه افرادي کته آمتوزش   درک امکان
شود در  اند باالتر است  بنابراین پيشنهاد می ها را دریافت نکرده نسبت به افرادي که این آموزش
استتعدادهاي   هتا و  هاي الزم، ستطح آگتاهی افتراد را بتا مهتارت      متسسات آموزشی، با آموزش

هتا بته درگيتري بتا      ها افزایش دهند تتا از ایتن طریتي قصتد کارآفرینانته و تمایتل آن       درونی آن
 .وکار افزایش یابد  هاي کسب فعاليت

هتاي کتارآفرینی را دریافتت کترده بودنتد، بتا        سطح دانش کارآفرینی افرادي که آمتوزش 
دهتد  بنتابراین    نشتان نمتی   داري یمعنت ها را دریافت نکرده بودند تفاوت  افرادي که این آموزش
وکار در آموزشکدة مذکور بتا   هاي کسب هاي آموزش کارآفرینی و مهارت بهتر است سرفصل

تأکيد بر ارتقاي سطح دانش کارآفرینانة دانشجویان بازنگري شود  چرا که اولتين نتيجتة متورد    
 وزش است.هاي آموزشی، افزایش سطح دانش افراد در زمينة مورد آم انتظار از دوره
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