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تاثیر آموزش کارآفرینی و سودمندی آن بر قصد کارآفرینانهی دانشجویان
کشاورزی دانشگ اههای غرب کشور
سعید کریمی ،1فرشید مالمیرزایی ،2رضا موحدی

3

 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
 -3دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آموزش کارآفرینی یک موضوع مهم و مورد توجه در دانشگاههای کشورهای مختلف جهان میباشد و سودمندیهای آن

مورد ستایش محققان و آموزشگران قرار گرفته است ،ولی اثربخشی واقعی این نوع آموزش به طور جامع بررسی نشده است.
بنابراین هدف این پژوهش آن است که با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده ،تاثیر آموزش کارآفرینی مشخص شود و
سودمندیهای ناشی از این گونه برنامه ها تعیین گردد .روش پژوهش ،شبه تجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون میباشد .به

منظور انجام این پژوهش 109 ،تن دانشجویان کشاورزی شرکت کننده در درسهای آموزش کارآفرینی در چهار دانشگاه غرب
کشور (بوعلی سینا ،کردستان ،شهرکرد و ایالم) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند .داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه
در آغاز و پس از پایان درسهای کارآفرینی تکمیل و گردآوری شد .روایی محتوایی پرسشنام ه را گروهی از خبرگان بررسی

و تایید کردند و پایایی بخشهای مختلف آن نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی تایید شد ( 0/71تا  .)0/88بنا بر نتایج،

تاثیر آموزش کارآفرینی بر عاملهای انگیزشی (نگرش ،کنترل رفتاری درک شده ،هنجارهای ذهنی) و قصد کارآفرینانه ی
دانشجویان مثبت و معنی داری بود .همچنین نتایج بیانگر آن بودند که در بخش سودمندیهای برنامه (یادگیری ،الهامبخش

بودن و منابع رشد) ،تنها یادگیری با تغییر نگرش و قصد کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری داشت .در مجموع ،یافتههای
این پژوهش نشان داد که "نظریه رفتار برنامه ریزی شده" میتواند چارچوب مناسبی برای بررسی اثربخشی برنامههای آموزش

کارآفرینی فراهم کند.

نمایه واژگان :آموزش کارآفرینی ،نظریه رفتار برنامهریزی شده ،قصد کارآفرینانه ،یادگیری ،الهامبخشی

نویسندهی مسئول :سعید کریمی
رایانامهskarimi@basu.ac.ir : :

دریافت 94/12/16 :پذیرش95/8/17 :
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مقدمه

شـاهدهای محکمـی مبنـی بـر وجـود رابطـه ی ع ّلـی

بیـن کارآفرینـی ،رشـد اقتصـادی و کاهـش فقروجـود دارد

(چودهـاری .)2007 ،بـر پایـهی پژوهـش هـای انجـام شـده،
کارآفرینـی یـک رفتـار ارادی برنامـه ریـرزی شـده اسـت کـه
مـی توانـد کارآیـی اقتصـادی را افزایـش دهـد ،نـوآوری را بـه

بـازار آورد ،دانـش جدیـد را بـه خدمـات و محصـوالت جدیـد
تبدیـل و شـغلهای جدیـدی ایجـاد کنـد و سـطح اشـتغال در

جامعـه را بهبـود بخشـد (شـین و ونکتارامـن2000 ،؛ شـین و

همـکاران . )2003 ،بـه سـبب همیـن اثرگذاریهـای مثبـت
كارآفرینـی ،در طـی دهـهی گذشـته بسـیاری از كشـورهای در
حـال توسـعه از جملـه ایـران بـه كار آفرینـی بـه عنوان یـك راه
حـل اساسـی بالقوه بـرای رفـع چالشهای گوناگـون پیشروی

كشـور از جملـه نبود كارایـی در اقتصاد ،افزایش نـرخ بیكاری،
شـمار بیـش از اندازهی نیـاز کنونی دانشآموختـگان و ناتوانی

بخـش خصوصـی و دولتـی در ایجـاد شـغل بـرای آنـان ،توجـه

جـدی داشـته انـد (کریمـی و همـکاران.)2010 ،

بیشـتر بررسـیهای انجـام شـده بیانگـر آن اسـت کـه

کارآفرینـی ،و یـا دسـت کـم بخـش هـای مشـخصی از آن،
قابـل آمـوزش و فراگیـری بـوده و بـه همیـن دلیل آمـوزش می

توانـد بـه عنـوان یـک وسـیله کلیـدی بـرای بهبـود پیامدهـای

کارآفرینـی ماننـد نگـرش ،قصـد و صالحیـت هـای کارآفرینـی
مـورد توجـه قرار گیـرد (مارتیـن و همـکاران2013 ،؛ کریمی و

همـکاران .)2016 ،همیـن دیدگاه نسـبت به کارآفرینی سـبب
رشـد چشـمگیر آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاههای سرتاسـر
جهـان شـده اسـت (فرشـنر و وبـر2013 ،؛ کوراکتـو،)2005 ،

هنـوز هـم سـرمایهگذاری در ایـن زمینـه رو بـه افزایـش اسـت
(گینـه.)2008 ،

اگرچـه اثرگذاریهـا و سـودمندیهای برنامه هـای آموزش

کارآفرینی مورد سـتایش و تمجید آموزشـگران و پژوهشـگران
قـرار گرفتـه اسـت امـا ،تاثیـر اینگونـه برنامـه هـا بـر نگـرش و

قصـد کارآفرینانـه فراگیـران بیشتر بـدون ارزیابی باقـی مانده
اسـت (لـورز و همـکاران2013 ،؛ نبـی و همـکاران.)2016 ،
بـه همیـن دلیـل ،ایـن پژوهـش سـعی دارد تـا نقـش آمـوزش

کارآفرینـی را در توسـعه قصـد کارآفرینانـهی دانشـجویان
بررسـی و روشـن کنـد .بـه طـور ویـژه تمرکـز ایـن پژوهـش

بـر سـودمندیهای ناشـی از آمـوزش کارآفرینـی یعنـی
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یادگیـری ،الهامبخـش بودن و منابع رشـد اسـت (سـویتاریس

و همـکاران)2007 ،

در ادبیـات روانشناسـی اجتماعـی ،ثابـت شـده اسـت كـه

قصـد یـا نیـت بهتریـن پیـش بینـی كننـده رفتارهـای فـردی
برنامـه ریـزی شـده می باشـد ،بـه ویـژه ،زمانی كه مشـاهدهی
ایـن رفتارهـا دشـوار باشـد و یـا فاصلـه زمانـی غیـر قابـل پیش

بینی در این فرایند دخالت داشـته باشـد (بیرد1988 ،؛ کروگر
و برازیـل .)1994 ،بـه همیـن دلیـل ،الگوهـا و نظریههـای
مختلفـی در رابطـه بـا قصـد و رفتـار کارآفرینانـه ارایـه شـده
اسـت .در ایـن الگوهـا ،قصـد رفتـاری مهمتریـن پیـش بینـی
کننـده رفتـار مـی باشـد ،نگـرش نیـز مهمتریـن پیـش بینـی

کننـده قصـد رفتـاری بـوده و در نهایـت نگـرش هـم از طریـق

متغیرهـای بیرونی ماننـد ویژگی های شـخصیتی و متغیرهای
محیطـی تحـت تاثیـر قـرار مـی گیـرد (آیـزن1991 ،؛ کروگـر و

همـکاران .)2000 ،در ایـن پژوهـش تاثیر آمـوزش کارآفرینی
بـه عنـوان یـک متغیـر بیرونـی بـر نگـرش و قصـد کارآفرینـی

بررسـی شـده اسـت .هـدف دیگـر ایـن پژوهـش آن اسـت کـه

بررسـی و تبییـن کنـد کـه کـدام یـک از سـودمندیهای ناشـی
از درسهـای آمـوزش کارآفرینـی قصـد و نگـرش کارآفرینانـه
دانشـجویان را افزایـش میدهـد؟

الگوهـا و نظریههـای مختلفـی ماننـد رویـداد کارآفرینانـه

(شـیپرو و سـوکول )1982 ،و مدل اجرای ایدههای کارآفرینانه
(بیـرد )1988 ،در رابطـه بـا قصـد و رفتـار کارآفرینانـه ارایـه

شـده اسـت .لیکن ،رایجتریـن و معتبرتریـن آنها نظریـه رفتار
برنامهریـزی شـده میباشـد (آیکوولـوا و همـکاران2011 ،؛

شـالیگ و کونیـگ )2014 ،کـه توسـط آیـزن ( ،)1991ارایـه
شـده اسـت .در ایـن الگـو ،مهمتریـن تعییـن كننـده رفتـار

کارآفرینـی ،قصـد کارآفرینانـه میباشـد .قصـد کارآفرینی یک
ویژگـی اسـت که فـرد را هدایـت میکند تـا به دنبال یک شـغل
آزاد بـرود و یـا اقـدام بـه تاسـیس یـک کسـب و کار جدیـد کنـد
(فایـول و لینـن.)2014 ،

نتایـج پژوهشهـای مختلـف هـم بیانگـر آن هسـتند

کـه قصـد کارآفرینـی مهمتریـن پیشبینـی کننـدهی رفتـار

کارآفرینـی در آینـده میباشـد (کوتونـن و همـکاران2015 ،؛
کولوریـد و ایساکسـون.)2006 ،

قصـد کارآفرینـی نیـز تحـت تاثیر سـه عامـل انگیزشـی قرار

دارد :الـف) نگـرش فـرد نسـبت بـه رفتـار (یعنـی ارزشـیابی
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مثبـت یـا منفـی در مـورد انجـام آن رفتـار ،بـرای مثـال آغـاز

بنابـر آن چـه آمـد ،میتـوان انتظـار داشـت کـه هنجارهای

اجتماعـی درک شـده توسـط فرد بـرای انجـام یا انجـام ندادن

کارآفرینانـهی دانشـجویان رابطـه مثبت و معنی داری داشـته

یـک کسـب و کار جدیـد)؛ ب) هنجارهـای ذهنی (یعنی فشـار

رفتـار ،بـرای مثـال آغـاز یـک کسـب و کار جدیـد)؛ ج) کنتـرل

رفتـاری درك شـده (یعنـی درک فـرد از میـزان دشـواری یـا
آسـانی رفتـار و میـزان موفقیـت وی در انجـام آن رفتـار بـرای
مثـال شـروع یک کسـب و کار جدید ،به عبارت دیگر احسـاس
کنتـرل فـرد بـر راه انـدازی یـک کسـب و کار جدیـد از نظـر
آسـانی یـا سـختی کار) .ایـن مفهـوم در واقـع ،ماننـد مفهـوم

خودکارآمـدی میباشـد .در هـر دو مفهـوم ،احسـاس ظرفیت
بـرای انجـام رفتـار مـورد نظـر بسـیار مهـم میباشـد .ولیکـن
مفهـوم کنتـرل رفتار درک شـده گسـتردهتر میباشـد و قابلیت

کنتـرل رفتـار را نیـز شـامل میشـود (لینـن و چـن.)2009 ،

پژوهشـگران در کشـورهای مختلـف نظریـهی رفتـار

برنامهریـزی شـده را بـرای بررسـی قصـد کارآفرینانـه

دانشـجویان بـه کار بـرد ه و ثابـت کردهانـد کـه نگـرش ،هنجـار
ذهنـی و کنتـرل رفتـاری درک شـده بـر قصـد کارآفرینانـه آنان

تاثیـر دارنـد (لینـن و چـن2009 ،؛ آیکوولـوا و همـکاران،
 .)2009قابلیـت کاربـرد ایـن نظریـه در کشـور مـا نیـز بررسـی
و تاییـد شـده اسـت .بـرای مثـال بررسـی کریمـی و همـکاران

( )2015و کریمـی ( ،)1395نشـان دادنـد کـه نظریـه رفتـار
برنامهریـزی شـده توانایـی خوبـی بـرای پیـش بینـی قصـد

کارآفرینانـه دانشـجویان در ایـران را دارد ،هرچنـد که اهمیت
نسـبی عاملهـای انگیزشـی در پیشبینـی قصـد کار آفرینانـه
افـراد متفـاوت از کشـورهای غربـی بـود.

ذهنـی ،نگـرش و کنتـرل رفتـاری درک شـده بـا قصـد
باشـند.

آمـوزش کارآفرینـی یـک موضـوع در حـال رشـد و مـورد

توجـه در دانشـگاه هـای کشـورهای مختلـف جهـان می باشـد

و سـودمندیهای آن مـورد سـتایش محققـان و آموزشـگران
قـرار گرفتـه اسـت ،امـا اثربخشـی واقعـی ایـن نـوع آمـوزش به

طـور عمـده بررسـی نشـده اسـت (پیتـوی و کـپ2007 ،؛ ون
گراونیتـز و همـکاران2010 ،؛ نبـی و همـکاران .)2016 ،بنابـر
گفتـه آلبرتـی و همـکاران ( ،)2004نخسـتین و مهمتریـن

حـوزه بـرای پژوهـش های آتـی باید بـر ارزیابی اثربخشـی این
نـوع برنامـه هـا تمرکـز داشـته باشـند .ولیکـن پرسـش مهمـی

کـه در ایـن زمینـه پیـش از هـر اقدامـی بایـد پاسـخ داده شـود
ایـن اسـت کـه :آمـوزش کارآفرینی چگونـه باید ارزیابی شـود؟
(فایـول1998 ،؛ مـورو و همـکاران.)2003 ،

یکـی از رایـج تریـن راه هـا بـرای ارزشـیابی برنامـه هـای

آمـوزش کارآفرینـی ،ارزیابـی قصـد کارآفرینانه افراد بـرای راه
اندازی یک کسـب و کار جدید می باشـد .پژوهشـگران چندی
(فایـول و همـکاران2006 ،؛ وبـر )2012 ،پیشـنهاد مـی کننـد

کـه نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده بـرای ارزیابـی برنامه های
آمـوزش کارآفرینـی ماننـد درسهـای کارآفرینـی مناسـب می

باشـد .هـدف اصلـی چنیـن برنامه ها یـا درسهایی این اسـت
کـه در نگرش و قصد کارآفرینانه شـرکت کنندگان تغییر مثبتی
ایجـاد شـود ،و نظریـهی رفتار برنامه ریزی شـده هم چارچوب

آنـان دریافتنـد کـه کنتـرل رفتـاری درک شـده قویتریـن

مناسـبی بـرای ارزیابی سـاختارمند این تغییر ارایـه می دهد.

غربـی نگـرش دارای قـوی تریـن رابطـه مثبـت بـا قصـد

آمـوزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشـجویان اسـتفاده و

رابطـه را بـا قصـد کارآفرینانـه دارد در حالیکـه در کشـورهای

کارآفرینانـه میباشـد (شلاگل و کونیـگ .)2014 ،آیکوولـوا و

همکارانـش ( ،)2011بـا اسـتفاده از مـدل رفتـار برنامـه ریـزی
شـده قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان را در پنـج کشـور در حـال
توسـعه و هشـت کشـور توسـعه یافتـه بررسـی کردنـد .یافتـه

هـا نشـان دادنـد کـه ایـن مـدل قابلیـت کاربـرد در هـر دو گروه

کشـورهای در حـال توسـعه و توسـعه یافتـه را دارد .آنـان
گـزارش دادنـد کـه بـه طـور کلـی در  13کشـور مورد بررسـی هر

سـه عامـل بـه طـور معنـی داری بـا قصـد کارآفرینانـه ارتبـاط

دارنـد.

بعضـی از محققـان از این مدل بـرای ارزیابی تاثیـر برنامههای
کارآیـی آن را اثبـات کردهاند (سـویتاریس و همکاران2007 ،؛

کریمـی و همـکاران .)2016 ،بـه همیـن دلیل ،در این بررسـی

هـم ایـن مدل بـه عنـوان چارچوبی بـرای تحلیـل تاثیـر برنامه

هـای آمـوزش کارآفرینی بـر قصـد کارآفرینانه دانشـجویان مد
نظر قرار داده شـده اسـت.

مارتیـن و همـکاران ( ،)2013در بررسـی فرا-تحلیـل اخیـر

خـود دریافتنـد کـه آمـوزش کارآفرینـی بـر دانش ،مهـارت ها،

تصـورات و پیامدهـای کارآفرینـی مانند قصـد کارآفرینی تاثیر

مثبتـی دارد .بـر این پایه میتوان انتظار داشـت دانشـجویانی
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تاثیر آموزش کارآفرینی و ...

کـه در درس آمـوزش کارآفرینی شـرکت کرده انـد ،هنجارهای

موضـوع بـه خصـوص اشـاره مـی کنـد (ونکاتارامـن )1997 ،و

درک شـده توسـط آنـان و قصـد کارآفرینانـهی آنـان بعـد از

حاصـل از آمـوزش (یا همان سـرمایه انسـانی) تلفیق و تجمیع

ذهنـی ،نگـرش شـان نسـبت بـه کارآفرینـی ،کنتـرل رفتـاری
برنامـه نسـبت بـه قبـل از برنامـه باالتـر خواهد باشـد.

ممکـن اسـت نتیجـهی تجربـه کاری یـا آموزش باشـد .دانش
دانـش جدیـد را آسـانگری مـی کنـد و بـرای افـراد مجموعـه

یکـی دیگـر از هدفهـای ایـن پژوهـش ،بررسـی

فرصـت های بزرگتـری را فراهم مـی آورد (گیمنـو و همکاران،

و تاثیـر آنهـا بـر عاملهـای انگیزشـی و قصـد کارآفرینـی

منحصـر بـه فـرد شـخص یـک کریـدور دانـش ایجـاد مـی کنـد

سـودمندیهای ناشـی از درسهـای آمـوزش کارآفرینـی
دانشـجویان مـی باشـد .بنابـر نتیجـهی بررسـی سـویتاریس

 .)1997ونکتارامـن ( )1997بیـان مـی کنـد کـه اطالعـات
کـه او را قـادر بـه شناسـایی فرصت-هـای معینـی مـی کنـد کـه

و همـکاران ( ،)2007برنامـه هـای آمـوزش کارآفرینـی مـی-

دیگـران قـادر بـه شناسـایی آنها نیسـتند.

عبارتنـد از یادگیـری ،الهامبخشـی و منبعهـای رشـد.

اطالعـات جدیـد و بیشـتر دربـاره بـازار ،فرایندهـای تولیـد

توانند سـه نوع سـودمندی برای دانشـجویان داشـته باشند که

دانـش پیشـین ظرفیـت جذبـی فراهـم میکنـد کـه کسـب

تحقیقـات اخیـر در زمینـهی یادگیـری در آمـوزش عالـی

و فنـاوری را آسـانگری مـی کنـد (کوهـن و لوینتـال.)1990 ،

کـه دانشـجویان چـه چیـزی را ،چگونـه و از چـه کسـی دانـش

بـرای شناسـایی فرصـت هـای کسـب و کار و همچنیـن سـطح

نشـان میدهنـد کـه توجـه اندکـی بـه ایـن موضوع شـده اسـت

و مهارتهـای الزم بـرای شـغل آیندهشـان را کسـب میکننـد
(جکسـون .)2015 ،ایـن انتقـاد بـه تحقیقـات مرتبـط بـا
آمـوزش کارآفرینـی و توسـعه قصـد کارآفرینـی هـم وارد اسـت
(نبـی و همـکاران .)2016 ،بـه منظـور رفـع ایـن نارسـایی ،در

ایـن پژوهـش موضـوع یادگیـری کارآفرینـی بـر پایـه نظریـه

جوهانیسـون ( )1991و چارچـوب سـویتاریس و همـکاران
( )2007بررسـی شـده اسـت.

بررسـیهای اخیرنشـان دادند کـه دانش پیشـین ،توانایی فرد

نـوآوری ایـن فرصـت هـا را افزایـش می دهـد (شـفرد و دتین،

 .)2005از ایـن رو ،دانـش (بـه ویـژه دانشـی کـه نتیجـهی
آمـوزش باشـد) منجـر بـه شناسـایی فرصـت هـای کارآفرینـی
بهتـر و بیشـتر مـی شـود .بنابرایـن ،بـه نظـر مـی رسـد دانـش

ویـژهای که فراگیـران درباره کارآفرینـی در خالل دوره آموزش

کارآفرینـی بـه دسـت مـی آورنـد می توانـد توانایـی آنـان را در

شناسـایی فرصـت کارآفرینـی افزایـش دهـد و بنابرایـن باعث

یادگیـری اشـاره بـه دانشـی دارد کـه دانشـجویان در طـول

بهبـود نگـرش و قصـد کارآفرینانـه آنـان شـود (سـویتاریس و

و همـکاران .)2007 ،جوهانیسـون ( )1991در یـک طبقـه

بنابـر آن چـه گفتـه شـد میتـوان گفـت کـه هرچـه میـزان

یـک دوره آموزش کارآفرینی به دسـت می آورند (سـویتاریس

بنـدی ،پنج سـطح یادگیری از آمـوزش کارآفرینـی را ارائه می
دهـد :کارآفرینـان چـرا اقدام مـی کنند (دانـش چرایی :ارزش

هـا و انگیـزهی کارآفرینـان) ،دانـش دربـاره آنچـه بایـد انجـام
شـود (دانـش چـه چیـزی) ،چگونـه بایـد انجـام شـود (دانـش
چگونگـی :توانایـی هـا و مهارت-هـا) ،آگاهـی از شـبکههای

اجتماعـی و توانایـی اسـتفاده از آنهـا ،بـه عبـارت دیگـر ،چـه
کسـی را بایـد بشناسـیم (دانـش چه کسـی :مهـارت اجتماعی

و ارتباطـات) ،سـرانجام چـه موقـع بایـد عمـل کنیـم (دانـش

وقتشناسـی :دانـش تجربـه و بینـش) .ایـن طبقهبنـدی بـر
گسـترهای از دانـش و مهارتهـای کارآفرینانـه و همچنیـن بـر
درک و شـناخت عمیـق فراینـد کارآفرینـی تاکیـد دارد (نبـی و

همـکاران.)2016 ،

دانـش اولیـه بـه اطالعات شـاخص یک فـرد دربـاره ی یک
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یادگیـری از یـک دوره ی آمـوزش کارآفرینـی بیشـتر باشـد،
قصـد کارآفرینانـه ،هنجارهـای ذهنـی ،کنتـرل رفتـار درک

شـده و نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی در پایـان دوره بیشـتر
بهبـود خواهـد یافـت.

فرهنـگ واژگان آکسـفورد ،الهـام یـا درون انگیـزی را ایـن

گونـه تعریـف مـی کنـد :القـای یـک ایـده یـا هـدف بـه ذهـن و

بیـداری یـا ایجـاد انگیـزه یا میـل در فرد .الهـام ،ایجـاد انگیزه
و ایجـاد انـرژی میکنـد و رفتار فرد را به سـمت هـدف مطلوب

رهنمـون میشـود .الهـام ،هـم چنیـن نیازمنـد یـک محـرک

ماننـد یـک شـخص ،دیـدگاه یـا رویـداد میباشـد کـه میتواند
افـکار و رفتـار فـرد را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و بـه او کمـک کند

تـا بـه هـدف مطلـوب خـود دسـت یابـد (نبـی و همـکاران،

 .)2016سـویتاریس و همـکاران ( ،)2007، 573بـر پایـهی

شماره  ،38پاییز 1395

ادبیـات روانشناسـی ،الهام در زمینـه آمـوزش کارآفرینی را به

مسـابقههای دانشـجویی اسـتفاده کننـد و گاهـی از همیـن راه

لحـاظ عملیاتـی آن را ایـن گونـه تعریـف مـی کنند :یـک تغییر

کار خـود دسترسـی پیـدا کننـد.

عنـوان الهـام کارآفرینانـه منتـج از برنامه در نظر گرفتـه اند و از

در قلـب (احسـاس) و ذهـن (انگیزه) فرد نسـبت بـه کارآفرینی
کـه از طریـق رویدادهـا و پیشـامدهای رخ داده در طـول دوره
آمـوزش ایجـاد میشـود و فـرد را بـه سـوی کارآفریـن شـدن

رهنمـون مـی کند.

بـه منابـع مالـی اولیـه بـرای عملـی کـردن دیدگاههای کسـب و
بـا توجـه به ایـن که منبعهـا بـا کارآفرینی ارتبـاط تنگاتنگ

دارنـد و کمبـود منبعها یکـی از بازدارندههای عمده بر سـر راه

کارآفرینـی می باشـد ،مـی توان انتظار داشـت که بهـره گرفتن
از منابـع رایـگان بـه عنـوان بخشـی از یـک برنامـه آمـوزش

بعضـی از رویدادهـای بالقـوه ماننـد بازدیـد از یـک کسـب

کارآفرینـی دانشـجویان را تشـویق و ترغیـب بـه راه انـدازی

نظرهـای یـک اسـتاد یـا یـک همکالسـی مـی تواننـد تغییـری

آنـان افزایش خواهد یافت (سـویتاریس و همـکاران.)2007 ،

و کار یـا دیـدار و نشسـت بـا یـک کارآفریـن یـا دیـدگاه و نقطـه
مثبـت در ذهـن و قلـب فرد نسـبت بـه کارآفرینی ایجـاد کنند.
بنابرایـن بـا پیروی از پیشـنهاد سـویتاریس و همـکاران انتظار
بـر ایـن اسـت کـه هرچـه میـزان الهـام بخشـی ناشـی از یـک

دوره آمـوزش کارآفرینـی بیشـتر باشـد ،قصـد کارآفرینانـه،

هنجارهـای ذهنـی ،کنتـرل رفتـار درک شـده و نگرش نسـبت
بـه کارآفرینـی در پایـان دوره بیشـتر بهبـود یابـد.

دانشـجویان شـرکت کننـده در دوره هـای کارآفرینـی مـی

تواننـد از منبعهـای متعـددی کـه در دوره هـا ارایه می شـوند
بهـره ببرنـد .ایـن منابـع مـی تواننـد بـه ارزیابـی دیدگاههـای

کسـب و کار دانشـجویان و عملـی کـردن آنهـا کمـک کننـد.

دسترسـی بـه منبعهـا می توانـد در هر بخش از دوره آموزشـی
بـه دسـت آینـد ،بـرای مثـال در بخشـی از دوره درسـی،
دانشـجویان مـی توانند با شـماری از همکالسـی هـای خود که

تفکـر کارآفرینانـه دارنـد یـک گروه تشـکیل دهند ،یـا اینکه در
زمـان انجـام فعالیت هـای برنامه-ریـزی کسـب و کار ،آنان می
تواننـد از اسـتادان ،متخصصـان انتقـال فنـاوری و همکالسـی

هـای خـود دربـاره انتقـال فنـاوری و چگونگـی راه انـدازی
کسـب و کارهـا مشـاوره بگیرنـد ،و بـا همکالسـی هـای خـود

مشـورت بگیرنـد و یـا از یـک مسـابقه طـرح کسـب و کار بـرای
آزمـون و بررسـی دیـگاه کسـب و کار خـود اسـتفاده کننـد.

افـزون بـر ایـن ،دانشـجویان مـی تواننـد از رویـداد هایـی

ماننـد همایـش هـا و جشـنواره هـا بـه منظـور ایجـاد شـبکه و
ارتبـاط بـا صاحبنظـران ،حقوقدانـان و سـرمایه گـذاران بهـره

بگیرنـد .نیـز ،دانشـجویان مـی تواننـد از طریـق انجمـن هـای
علمـی یا مرکـز کارآفرینی دانشـگاه با مراکز رشـد و پارک-های
علـم و فنـاوری و دیگـر مراکـز حمایتـی ارتبـاط برقـرار کننـد و

یـا از فضـا و امکانـات دانشـگاه بـرای برگـزاری جشـنواره هـا و

کسـب و کار خواهـد نمـود و بنابراین نگرش و قصـد کارآفرینانه
بـا توجـه بـه مبحـث بـاال مـی تـوان چنیـن نتیجه گرفـت که

هرچـه میـزان اسـتفاده از منبعهـای رشـد ارائه شـده در طول
یـک دوره آموزش کارآفرینی بیشـتر باشـد ،قصـد کارآفرینانه،

هنجارهـای ذهنـی ،کنتـرل رفتـار درک شـده و نگرش نسـبت
بـه کارآفرینـی در پایان دوره بیشـتر بهبـود یابد.
روش شناسی

در خلال سـال تحصیلـی  1393-94یـک پیمایـش

پیشآزمـون -پسآزمـون بـه منظـور بررسـی تغییـر در نگـرش
و قصد کارآفرینانه دانشـجویان کارشناسـی کشـاورزی شـرکت

کننـده در درس مبانـی کارآفرینـی در چهـار دانشـگاه دولتـی
(دانشـگاه بوعلـی سـینا ،کردسـتان ،شـهرکرد و ایلام) انجـام

شـد .اطالعـات مـورد نیـاز بـا پرسشـنامه گـردآوری شـد .ایـن
پرسشـنامه در آغـاز نخسـتین جلسـه و در پایـان آخریـن
جلسـهی درس در بیـن شـرکتکنندگان توزیـع و پـس از

تکمیـل گـردآوری شـد .حـدود  140دانشـجو در ایـن درس
ثبـت نام کرده بودنـد که در مرحله پیش آزمون 120 ،دانشـجو

(نرخ پاسـخ=  86درصـد) و در مرحله پس آزمون  116دانشـجو
(نـرخ پاسـخ=  83درصـد) پرسشـنامه تحقیق را تکمیـل کردند
و بازگرداندنـد .در نهایـت  109پرسشـنامه پیـش و پس آزمون

همتـا شـدند ( 78درصـد کل شـرکت کننـدگان).

بـه منظـور مقایسـهی پاسـخدهندگان بـه پرسشـنامه در

هـر دو مرحلـه و افـرادی کـه تنهـا در مرحلـه پیشآزمـون

پرسشـنامهها را تکمیـل کـرده بودنـد ،مقایسـه انجـام شـد
و تفـاوت معنـیداری بیـن ایـن دو گـروه از لحـاظ قصـد
کارآفرینانـه ،نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی ،کنتـرل رفتـاری

درک شـده ،سـن و جنـس در مرحلـه پیشآزمـون نشـان داده
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نشـد .الزم بـه توضیح اسـت کـه پرسشـنامه مربوط بـه مزایای
آمـوزش کارآفرینـی تنهـا در مرحلـه پسآزمـون توزیـع و

تکمیـل شـد.

سلسـله مراتبـی) اسـتفاده شـد.
یافتهها

بـرای سـنجش متغیرهـای نظریـه رفتـار برنامهریـزی

نمونـه آمـاری تحقیـق شـامل  51پسـر ( 46/8درصـد) و

سـودمندیهای برنامههـای آمـوزش کارآفرینی از پرسشـنامه

بـود .همچنیـن در ایـن پژوهـش مشـخص شـد کـه بیشـتر

شـده از پرسشـنامه لینـن و چـن ( )2009و بـرای سـنجش
سـویتاریس و همـکاران ( ،)2007اسـتفاده شـد .بـه منظـور

آزمـون روایـی محتوای پرسشـنامه ،از چهـار متخصص ترویج
کشـاورزی و آمـوزش کارآفرینـی خواسـته شـد کـه گزینههـا را

بازبینـی کننـد .بر پایهی نظر آنـان ،بعضی از گویه هـا اضافه یا

حـذف شـدند .به منظـور اطمینان از روشـن و قابل درک بودن
گویـه هـا و روایـی شـکلی متغیرهـا و تدویـن یـک پرسشـنامه
بهتـر ،یـک آزمـون مقدماتـی بـا توزیـع  28پرسشـنامه بیـن

دانشـجویان انجام شـد و پـس از چند تغییر جزیی پرسشـنامه
نهایـی تدوین شـد.

همـه گویههـا (غیـر از ویژگیهـای فـردی) در مقیـاس 7

گزینـه ای لیکـرت (بسـیار موافـق تـا بسـیار مخالـف در دامنـه

 +3تـا  )3اندازهگیـری شـدند .در ایـن پژوهـش پایایـی درونـی
گویههـای مربـوط بـه هـر متغیر از طریـق ضریب تتـای ترتیبی

بررسـی شـد .همـان گونـه کـه در جـدول  1مشـاهده میشـود
ضریـب تتـای ترتیبـی بـرای همهیمتغیرهـا در هـر دو مرحله

پیشآزمـون و پسآزمـون بیشـتر از  0/7میباشـد کـه نشـان
دهنـده ی پایایـی مطلـوب ابـزار تحقیـق اسـت.

 58دختـر ( 53/2درصـد) همـراه بـا میانگیـن سـنی  22سـال
دانشـجویان ( 77/3درصـد) دارای پیشـینهی شـغلی نبـوده

و تنهـا  25درصـد والدیـن آنـان کارآفریـن بودهانـد .نتایـج بـه
دسـت آمـده از آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد که در
مرحلـه پیشآزمـون و پسآزمـون بیـن قصـد کارآفرینانـه بـا

نگـرش ،هنجارهـای ذهنـی و کنتـرل رفتـار درک شـده رابطـه

همبسـتگی مثبـت و معنی داری وجود داشـت .همچنین بین

سـودمندیهای ناشـی از برنامـه (یادگیـری ،الهامبخش بودن
و منابـع رشـد) بـا قصـد کارآفرینانـه ،نگـرش ،کنتـرل رفتـاری
و هنجارهـای ذهنـی در مرحلـه پسآزمـون رابطـه مثبـت

معنـیداری وجـود داشـت (جـدول .)2

همچنیـن ،یادگیـری بـا تغییرهـای ایجـاد شـده در

متغیرهـای قصـد کارآفرینانـه و کنتـرل رفتـاری در سـطح یک
درصـد و بـا تغییرهـای نگـرش در سـطح پنـج درصـد رابطـه

مثبتـی داشـت ،امـا با تغییـر متغیـر هنجارهـای ذهنـی رابطه
معنـیداری نداشـت .منابـع رشـد بـا تغییـر قصـد کارآفرینانـه
و کنتـرل رفتـاری درک شـده در سـطح پنـج درصـد رابطـه

مثبـت داشـت ،اما بـا تغییر هنجارهـای ذهنی و نگـرش رابطه

دادههـای گـردآوری شـده بـا نرمافـزار  SPSSwin20تجزیـه و

معنـیداری نداشـت .الزم بـه یـادآوری اسـت کـه الهامبخـش

و انحـراف معیـار) و آزمونهـای اسـتنباطی (همبسـتگی

متغیرهـای نظریـه رفتار برنامه-ریزی شـده رابطـه معنیداری

تحلیـل شـدند و از شـاخصهای آمـاری توصیفـی (میانگیـن
اسـپیرمن ،مـن ویتنـی ،ویلکاکسـون ،رگرسـیون ترتیبـی و

بـودن درسهـا بـا هیـچ یـک از تغییرهـای ایجـاد شـده در
نداشـت (جـدول .)2

جدول -1متغیرهای پرسشنامه و پایایی آنان در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغییر

منبع

شمار

قصدکارآفرینانه

لینن و چن ()2009

6

مصمم هستم در آیندهی نزدیک یک کسب و کار جدید راه

هنجارهایذهنی

لینن و چن ()2009

4

اگر تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار جدید بگیرم ،اعضای

لینن و چن ()2009

5

کارآفرین بودن برای من جذابیت دارد.

نگرش

کنترل رفتاری
درک شده

56

لینن و چن ()2009

پرسشها

5

نمونه پرسش

ضریب تتای ترتیبی

ضریب تتای ترتیبی

0/88

0/87

0/71

0/71

اندازی کنم.

خانوادهام از من حمایت خواهند بود.

توانایی آغاز و راهاندازی یک شرکت یا کسب و کار جدید را دارم.
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(پیش آزمون)

0/86

0/80

(پس آزمون)

0/77
0/85

شماره  ،38پاییز 1395

ادامه جدول1
متغییر

منبع

شمار

یادگیری

سویتاریس و همکاران

5

این درس دانش و توانایی مرا در زمینه شناسایی فرصتهای

منابع رشد

سویتاریس و همکاران

6

در طول نیمسال به چه میزان از هر یک از منابع زیر در زمینه

-

الهامبخش

سویتاریس و همکاران

7

آیا رویداد یا پیشامد ویژهای را به یاد میآورید که در خالل درس

-

پرسشها

()2007
()2007

()2007

نمونه پرسش

ضریب تتای ترتیبی

ضریب تتای ترتیبی

-

0/88
0/84

0/79

(پیش آزمون)

کسب و کار افزایش داده است.

کارآفرینی استفاده و بهره بردهاید؟ الف) مشورت با اساتید و
اعضای هیات علمی ...

کارآفرینی "قلب و ذهن" شما را نسبت به کارآفرینی به شدت

(پس آزمون)

تغییر داده باشد و موجب شده باشد که شما تصمیم به کارآفرین

شدن بگیرید؟

جدول -2آمارههای توصیفی و همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین انحراف

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

معیار
 1قصدکارآفرینانه1/41 -0/262 t1
2

نگرش t1

1/53 -0/756

1
**0/82

1
1

3

هنجار ذهنی 1/50 -0/703 t1

**0/70** 0/60

4

کنترل رفتاری 1/21 -0/876 t1

**0/26** 0/50** 0/60

1

1/37

0/09

0/03

0/10

0/03

1

6

نگرش t2

1/07

1/37

0/15

0/09

0/14

0/12

**0/82

7

هنجار ذهنی t2

0/723

1/30

0/08

0/06

0/01

0/08

**0/53** 0/58

0/04

-0/07

-0/02

0/08

**0/44** 0/71** 0/77

 5قصدکارآفرینانه1/02 t2

1
1
1

8

کنترل رفتاری 0/610 t2

1/23

9

قصدکارآفرینانه

1/28

1/87

**0/52** 0/41** 0/47** 0/63** -0/44** -0/38** -0/59** -0/65

10

نگرش ()t2-t1

1/81

1/95

**0/80** 0/54** 0/33** 0/58** 0/52** -0/34** 0/47** -0/72** -0/55

11

هنجارذهنی

1/64

2/00

**-0/18 -0/74** -0/50** -0/42

کنترل رفتاری

1/50

1/68

**0/40** 0/68** 0/74** 0/67** 0/25** 0/43** 0/55** -0/65** -0/24** -0/46** -0/44

1

()t2-t1
1

**0/60** 0/61** 0/32** 0/62** 0/24* 0/31

1

()t2-t1
12

1

()t2-t1
**0/27** 0/29** 0/40** 0/37** 0/49** 0/52

13

یادگیری

0/60

1/25

0/12

0/09

*0/21

-0/03

14

منابع

0/23

1/49

0/12

0/07

0/04

-0/05

**0/20* 0/30** 0/26** 0/29** 0/40

15

0/17

0/06

**0/33

0/17

**0/47** 0/25

1
1

الهام بخش

-1/60

2/49

0/01

0/08

0/11

-0/03

0/10

*0/23

*0/22

*0/18

0/17

0/10

0/12

0/11

16

سن

22

3/4

0/13

0/14

0/08

0/02

-0/05

-0/06

0/11

-0/01

-0/14

-0/16

-0/02

-0/03

0/10

0/15

04

1

17

پیشینهیکار

0/5

0/25

0/12

*0/20

-0/01

0/10

-0/10

-0/11

-0/03

-0/12

-0/16

*-/21

-0/01

-0/16

-0/17

-0/10

-0/09

-0/13

1

0/3

0/28

0/15

0/15

-0/09

0/05

0/01

-0/08

-0/07

0/03

-0/06

-0/13

0/02

-0/01

-0/14

-0/02

0/02

-0/11

**/39

 18تجربهکارآفرینی

**0/49** 0/37

1

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی نگرش

و پسآزمون ،از روش تحلیل رگرسیون ترتیبی استفاده شد.

شده) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان در مرحله پیشآزمون

اسکور ،مدل رگرسیونی هم در پیشآزمون (x =145/745

نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک

بنابر نتایج به دست آمده و با توجه به معنیدار شدن کای
2
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 )p=0/000،و هم در پسآزمون ()p=0/000، x2=160/808

الزم بـه یـادآوری اسـت در مرحلـه پیـش آزمـون ،نگـرش و

داده شده است در مرحله پیش آزمون سه متغیر مستقل

تاثیـر معنـیداری بـر قصـد کارآفرینـی داشـتند .بنابرایـن

دارای برازش خوبی میباشد .همانگونه که در جدول  3نشان

یاد شده توانستند  21/7درصد از احتمال واریانس قصد

کارآفرینی را در مرحله پیشآزمون ( x2=0/217مک فادن) و
 23/9درصد از احتمال واریانس قصد کارآفرینی را در مرحله

پسآزمون ( x2=0/239مک فادن) را برآورد کنند.

کنتـرل رفتـاری و در مرحله پس آزمون هر سـه متغیر مسـتقل
فرضیـه  1تاییـد میشـود .بنابـر نتایـج بـاال مـی تـوان گفـت در
هـر دو مرحلـه پیشآزمـون و پسآزمـون نگـرش نسـبت بـه

کارآفرینـی بیشـترین تاثیـر و هنجارهای ذهنـی کمترین تاثیر
را بـر قصـد کارآفرینـی دانشـجویان داشـته اسـت.

جدول -3نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی درباره تاثیر متغیرهای انگیزشی بر قصد کارآفرینانه
قصد کارآفرینی در مرحله پیشآزمون
متغیر پیش بین
هنجارهای ذهنی

نگرش نسبت به کارآفرینی

کنترل رفتاری درک شده

برآورد

S.E

Wald

0/270

0/171

2/491

1/515

0/275

30/268

1/416

0/222

40/771

قصد کارآفرینی در مرحله پسآزمون
p

برآورد

0/114

0/486

0/000

1/046

0/000

1/555

S.E
0/176

0/250
0/238

p

Wald

0/006

7/662

0/000

38/630

0/000

19/303

: Cox and Snell R2pesudo =0.753 ; Nagelkerke R2pesudo= 0.754; McFadden R2pesudo=0.217پیش آزمون
: Cox and Snell R2pesudo =0.787 ; Nagelkerke R2pesudo= 0.788; McFadden R2pesudo=0.239پس آزمون

بـه منطـور بررسـی تاثیـر آمـوزش کارآفرینی بـر متغیرهای

نظریه رفتار برنامه ریزی شـده از آزمون ویلکاکسـون اسـتفاده

شـد (جـدول  .)4نتایـج نشـان داد کـه میانگیـن رتبـهای نمـره

هنجارهـای ذهنـی( ،)Z=6/096، p <0/01کنتـرل رفتـاری
درک شـده ( ،)z=6/987، p <0/01نگرش نسـبت به کارآفرینی

( )Z=7/149، p <0/01و قصـد کارآفرینی دانشـجویان (<0/01

 )Z=5/818، pدر پایـان دوره در مقایسـه بـا آغـاز دوره تفـاوت
مثبـت معنـیداری داشـتهاند .بنابرایـن فرضیـه  2هـم تاییـد

میشـود.

برای بررسـی تاثیر سـودمندی ناشـی از درسهای آموزش

کارآفرینـی بر تغییـر متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شـده

پیـش و پس از آموزش کارآفرینی از تحلیل رگرسـیون سلسـله
مراتبـی اسـتفاده شـد .از میـان متغیرهـای مسـتقل تحقیـق،

متغیرهایـی بـه عنـوان پیشبیـن وارد تحلیـل رگرسـیون

شـدند کـه بـر پایـه ضریب همبسـتگی بـا متغیـر وابسـته رابطه
معنیداری داشـتند.

نتایـج نشـان داد کـه یادگیـری تاثیـر مثبتـی بـر تغییـر در

نگـرش ( ،)β=0/247، p>0/01تغییـر در کنتـرل رفتاری درک

شـده ( )β=0/256، p>0/01و تغییـر در قصـد کارآفرینانـه
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جدول -4نتایج آزمون ویلکاکسون برای تاثیر درس آموزش
کارآفرینی

پیشآزمون
متغیرها
قصد کارآفرینانه

هنجار ذهنی
نگرش

کنترل رفتاری

پسآزمون

تفاوت

میانگین رتبهای

میانگین رتبهای

Z

35/66

53/51

**5/818

56/68

**7/149

37/59

55/91

31/64

60/02

34/19

**6/096

**6/987

**p<0.01 *p<0.05

( )β=0/266، p>0/01دارد .یعنـی هرچـه میـزان یادگیـری

از یـک دوره ی آمـوزش کارآفرینـی بیشـتر باشـد ،نگـرش

دانشـجویان نسـبت بـه کارآفرینـی ،کنتـرل رفتار درک شـده و
قصـد کارآفرینانـهی آنـان در پایان دوره بیشـتر بهبود خواهند
یافـت .بنابرایـن فرضیـه  3الـف ،ج و د تاییـد میشـوند .امـا با

توجـه بـه نتایـج ،فرضیـهی  3ب تاییـد نمیشـود .همچنیـن
بنابـر نتایـج بـه دسـت آمـده ،الهامبخشـی و منابـع رشـد بـر

هیـچ یـک از مدلهـای رگرسـیون تاثیـر معنـیداری ندارنـد و
بنابرایـن فرضیـه هـای  4و  5هـم تاییـد نمـی شـوند.
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جدول -5نتایج تحلیل رگرسیون درباره تغییر در متغیرهای

نظریه رفتار برنامهریزی شده پیش و پس از آموزش کارآفرینی
متغیرهای

مستقل

متغیرهای پیشبین
یادگیری

تغییر در نگرش

تغییر در

کنترل رفتاری

کارآفرینانه

)(t2- t1

)(t2- t1

)(t2- t1

*0/247

*0/256

**0/266

0/076

0/141

0/094

**8/681

**5/201

منابع رشد

0/046

 R2تعدیل شده

0/058

R2
F

*4/210

0/168

0/125

تغییر در قصد

0/069

0/076

**p<0.01 *p<0.05

بحث و نتیجه گیری

پژوهـش تاثیـر معنـیدار برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی بـر

قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان را تاییـد مـی کنـد کـه بـا نتیجه
بررسـی سـویتاریس و همـكاران ( )2007همخوانـی دارد.

ولیکـن بعضـی بررسـیهای دیگـر نشـان میدهنـد کـه ایـن
برنامههـا تاثیـر مثبـت معنـیداری بر قصـد کارآفرینانـه ندارند

و حتـی تاثیر آنها منفی نیز میباشـد (اوسـتربیک و همکاران،

 .)2010هرچنـد کـه ایجـاد تغییـر معنیدار در هر چهـار متغیر

نظریـه رفتـار برنامـه ریزی شـده بیانگر تاثیر مثبـت درسهای
آمـوزش کارآفرینـی و اثربخشـی آنهـا مـی باشـد ،اما ایـن نکته

هـم بایـد مـد نظر باشـد کـه نمـره میانگین هـر چهـار متغیر در

آغـاز دوره به نسـبت پایین بوده و بنابراین فضـای زیادی برای
بهبـود عاملهای انگیزشـی و قصد کارآفرینانه ی دانشـجویان
وجـود داشـته اسـت.

بـه طور کلـی ،افزایش معنـیدار میانگین نمـره هنجارهای

هـدف ایـن پژوهـش آن بـود تـا بـر پایـهی نظریـه رفتـار

ذهنـی ممکـن اسـت منعکـس کننـده ایـن موضـوع نیـز باشـد

( )1آمـوزش کارآفرینـی چگونـه بـر عاملهـای انگیزشـی

گروهـی تاکیـد داشـته انـد و فرصت هایـی را برای دانشـجویان

برنامهریـزی شـده بـه دو پرسـش تحقیـق پاسـخ دهـد:

و قصـد کارآفرینانـهی دانشـجویان تاثیـر میگـذارد؟ ()2

سـودمندیهای ناشـی از آمـوزش کارآفرینـی چـه تاثیـری بـر
عاملهـای انگیزشـی و قصـد کارآفرینانهی دانشـجویان دارد؟

بدیـن منظـور یـک پیمایـش پیشآزمون-پسآزمون همـراه با
یـک نمونـه از  109شـرکت کننده در چهـار دانشـگاه دولتی در

غـرب کشـور بـه کار گرفتـه شـد .یافتههـا بـا نتایج بررسـیهای
پیشـین در زمینـه تاثیر آمـوزش کارآفرینی هماهنـگ بود ،هر

چنـد در مـواردی نیـز تفـاوت هایـی وجـود داشـت.

کـه برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی بـر کارهـای جمعـی و

فراهـم آورده انـد تـا شـبکه ارتباطـی بـا کارآفرینـان و یـا دیگـر
دوسـتان کارآفریـن خـود ایجـاد کننـد .در رابطـه بـا افزایـش

کنتـرل رفتـاری درک شـده ،یـک تفسـیر ممکن مـی تواند این
باشـد کـه برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی فرصـت های کسـب

تجربههـای جایگزیـن یـا جانشـینی و تجربههـای تسـلط بـر
مهـارت اجـرا شـده را بـرای دانشـجویان در خلال دورههـای

آموزشـی فراهـم آورده باشـند.

بـر پایـهی نظربـهی یادگیـری اجتماعـی (بنـدورا،1977 ،

یافتههـا نشـان داد کـه برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی بـر

 )1986تجربـه تسـلط و تجربـه جایگزیـن (یـا مـدل نقـش) دو

کریمـی و همـکاران ( ،)2016سـویتاریس و همـكاران ()2007

برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی سـعی میکننـد کـه بـر مولفـه

هنجارهـای ذهنـی دانشـجویان تاثیـر مثبتـی دارد .بررسـی
و وبـر ( )2012هـم نتایـج ایـن پژوهـش را تاییـد میکننـد
.نتایـج همچنیـن بیانگـر تاثیـر مثبـت و معنـیدار برنامههـای

آموزشـی بـر کنتـرل رفتـاری درک شـده دانشـجویان بـود.
کریمـی و همـکاران ( ،)2016وبـر ( )2012و پیترمـن و کنـدی

( )2003هـم در مطالعـات خـود بـه نتایـج مشـابهی دسـت
یافتنـد .افـزون بـر ایـن ،نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه
برنامـه هـای آمـوزش کارآفرینـی تاثیـر مثبتـی بـر نگـرش
دانشـجویان دارد .پیترمـن و کنـدی ( )2003هـم توانسـتند

در مطالعـه خـود ایـن تاثیـر را نشـان دهنـد .همچنیـن ایـن

منبـع مهـم تقویـت خودکارآمـدی افـراد میباشـند .بیشـتر
"یادگیـری همـراه بـا عمـل" تاکیـد کننـد (ماننـد نوشـتن طرح

کسـب و کار) و دانشـجویان را در معرض تماس با محیط واقعی

بـازار قـرار دهنـد .افـزون بر ایـن ،مدرسـان سـعی میکنند که
داسـتانهای کارآفرینـان موفـق را بـرای دانشـجویان بازگـو

کننـد ،فیلمهـای آموزشـی در ایـن رابطـه نمایـش دهنـد و یـا

کارآفرینـان را بـرای ایـراد سـخنرانی و گفتگـو بـا دانشـجویان
بـه کالس هـای درس دعـوت کننـد .همـهی ایـن روش هـا می

تواننـد بـه افزایـش کنتـرل رفتـاری درک شـده دانشـجویان
کمـک کننـد (کریمـی و همـکاران.)2016 ،
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تاثیر آموزش کارآفرینی و ...

هـدف دیگـر ایـن تحقیـق ،بررسـی اثـرات سـودمندیهای

دانشـجویان داشـته باشـند .هرچنـد کـه تحقیقـات اندکـی در

انگیزشـی و قصـد کارآفرینانـه بـود .تنهـا یادگیـری بـر تغییـر

شـده اسـت امـا بـه نظـر میرسـد تاکیـد بـر جنبههـای مثبت و

ناشـی از برنامـه یعنـی یادگیـری ،الهـام و منابـع بـر عاملهای

در نگـرش ،کنتـرل رفتـاری درک شـده و قصـد کارآفرینانـه

تاثیـر معنـی دار داشـت .ولـی الهامبخـش بـودن و منابـع بـا
بهبـود عوامل انگیزشـی و قصـد کارآفرینانه رابطـه معنیداری

نداشـتند.

زمینـه روشهای آموزشـی مناسـب بـرای بهبود نگـرش انجام

سـودمندیهای کارآفرینـی و بیـان داسـتانهای کارآفرینـان
موفـق میتوانـد نگـرش فراگیـران را نسـبت بـه ایـن گزینـه

شـغلی بهبـود بخشـد (کریمـی و همـکاران .)2016 ،دربـاره

روشهـای بهبـود کنترل رفتاری درک شـده یـا خودکارآمدی،

ایـن در حالـی اسـت کـه سـویتاریس و همکارانـش

اطالعـات مفیـدی در دسـترس میباشـد .بنابـر نظریـهی

همکالسـیها ،سـخنرانان مدعـو یـا کارآفرینـان بـا بهبـود

بـه چهـار طریـق تقویـت کـرد :تجربـه تسـلط بـر مهـارت کـه

( )2007دریافتنـد ،سـخنان الهـام برانگیـز از طرف اسـتادان،

هنجـار ذهنـی و قصـد کارآفرینانـه رابطـه معنـیداری دارد.
ایـن نتایـج از یـک سـو بیانگـر اهمیـت یادگیـری درسهـای

کارآفرینـی اسـت .هر چقدر میـزان یادگیری دانشـجو افزایش

پیـدا کنـد و او احسـاس کند که دانـش و مهـارت الزم در زمینه
شناسـایی فرصتهـای کارآفرینـی ،راه انـدازی و مدیریت یک
کسـب و کار را در طول دوره کسـب کرده اسـت ،ارادهی او برای

کارآفریـن شـدن بیشـتر خواهـد شـد .از سـوی دیگـر ،نبـود
رابطـه بیـن الهامبخـش بـودن برنامههـا بـا بهبـود عاملهـای
انگیزشـی و قصـد کارآفرینانـه میتوانـد مربـوط بـه کمبـود

رویدادهـای الهامبخـش در درسهـای آمـوزش کارآفرینـی
باشـد .همانگونـه کـه در جـدول  2آمـده اسـت میانگیـن

ارزش بـرای متغیـر الهامبخـش بـودن کمتـر از حـد متوسـط
بـوده اسـت .درک بهتـر ایـن رابطـه ،نیازمند بررسـی بیشـتر و

دقیقتـر در تحقیقـات آتـی میباشـد.
کاربردها و پیشنهادها

بنـدورا ( )1991احسـاس خودکارآمـدی یـک فـرد را میتـوان
منظـور از آن عملکردهـای گذشـتهی فـرد میباشـد .عملکـرد
موفقیتآمیـز احسـاس کارآمـدی را افزایش میهد و شکسـت
سـبب کاهـش آن میشـود .تجربـه جایگزیـن یـا مدلسـازی،
کـه بـه مشـاهده رفتـار دیگـران به عنـوان الگـو در حیـن انجام

تکلیـف اشـاره دارد.

بـه گفته بندورا مشـاهده افراد همانند خودمـان که با تالش

پیگیـر بـه دسـتاوردهای موفقـی دسـت یافتهانـد ،ایـن بـاور را
در مشـاهدهگر تقویـت میکنـد کـه او نیـز دارای قابلیتهایـی
اسـت کـه میتوانـد از عهـده فعالیتهـای همسـان بـه نحـو
موفقیتآمیـزی برآیـد .ترغیـب اجتماعـی منبـع دیگـری
اسـت کـه حاصـل داوریهـای کالمـی دیگـران در مـورد فـرد

اسـت .بنـدورا اظهـار مـیدارد کـه افـراد بـا ترغیـب و تشـویق

دیگـران نیـز میتواننـد متقاعـد شـوند کـه دارای مهارتهـا

و قابلیتهـای الزم بـرای موفقیـت میباشـند .واکنـش
روانـی ،واکنشهایـی هیجانـی و روانـی مـا نسـبت بـه شـرایط

از بعـد نظـری ،ایـن پژوهـش نشـان داد کـه نظریـه رفتـار

و وضعیتهـای مختلـف نیـز نقـش مهمـی در خود-کارآیـی

بـرای ارزیابی اثربخشـی برنامههای آمـوزش کارآفرینی فراهم

فیزیکـی و سـطح تنـش ،همگـی میتواننـد بـر چگونگـی حس

برنامهریـزی شـده میتوانـد چارچـوب مناسـب و سـودمندی
کنـد .از لحـاظ کاربـردی ،ایـن پژوهـش دانـش و اطالعـات
ارزشـمندی را بـرای افـرادی کـه مسـئول تدویـن ،ارائـه و
ارزشـیابی برنامههـای آموزشـی کارآفرینـی هسـتند ،فراهـم

میکنـد .یافتههـا نشـان داد کـه نگـرش و کنتـرل رفتـاری

درک شـده مهمتریـن تعییـن کننـده قصـد کارآفرینـی هسـتند

و همانگونـه کـه نتایـج نشـان داد ،ایـن ویژگیهـا را میتـوان
بـا برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی بهبـود داد .بنابرایـن
آموزشـگران بایـد توجه ویـژهای بـه کاربرد روشهـای تدریس

مناسـب بـرای بهبـود نگـرش و کنتـرل رفتـاری درک شـده
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ایفـاء میکنـد .خلـق و خو ،حالتهـای هیجانـی ،واکنشهای

یـک فرد نسـبت به توانائیهای شـخصی خـود در یک وضعیت

خـاص ،تاثیـر بگذارنـد .آمـوزش کارآفرینـی میتوانـد بـا بـه

کارگرفتـن روشهـای آموزشـی زیـر نقـش مهمی را در توسـعه
کنتـرل رفتـاری درک شـده یـا خودکارآمـدی کارآفرینانـه
دانشـجویان ایفـا کنـد (سـگال و همـکاران:)2007 ،

فعالیـت هـای آموزشـی کـه آموزههـای واقعـی و یـا واقعیت

مجـازی را در کالسهـای درس فراهـم میکنـد هماننـد
اسـتفاده از تحقیقـات مـوردی ،ایفـای نقـش و همانندسـازی

رایانـهای ،مهارتهـای تصمیمگیـری را توسـعه مـی دهنـد و
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اعنمـاد بـه نفـس کارآفرینانـه فـرد را بـا انجـام پـی در پـی یـک

(کاردون و همـکاران )2009 ،و برنامههـای آموزش کارآفرینی

مشـاهدهای یـا جایگزیـن میتوانـد بـا فعالیتهـای آموزشـی

کـرده و از آنهـا بهره بگیرند (سـویتاریس و همـکاران.)2007 ،

فعالیـت یـا مهـارت خـاص ،افزایـش میدهنـد .یادگیـری
ماننـد دعـوت از کارآفرینـان موفـق بـرای ایـراد سـخنرانی در
کالس هـای درس ،اسـتفاده از ویدیوهـا و کلیپهـای ضبـط

شـده درباره کارآفرینان مشـهور ،مطالعات موردی ،کارآموزی
دانشـجو در موسسـهها و شـرکتهای کارآفرین و مشـارکت در
مسـابقههای طـرح کسـب و کار ،افزایـش یابـد .اظهـار نظـر

تشـویق کننـده ،بازخوردهـای مثبت و تمجید دانشـجو ،بحث
و گفتگـوی ترغیـب و تشـویق کننده با آموزشـگران و مدرسـان

میتوانـد حـس خودکارآمـدی دانشـجو را بـا ترغیـب کالمـی و

اجتماعـی بهبـود دهـد .ایـن فعالیتهـا همچنیـن میتواننـد
سـطح تنـش و نگرانـی دانشـجو را کاهـش دهنـد.

بایـد رویدادهـای هیجانـی و الهامبخـش را در خـود تلفیـق

طراحـی برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی همچنیـن بایـد

مهارتهـای هـوش هیجانـی را در بـر بگیـرد تا به دانشـجویان
ایـن امـکان را دهـد کـه در مراحـل اولیـه فراینـد کارآفرینـی با

درک و تنظیـم احساسـات خـود در راه تحقـق اهدافشـان گام
بردارنـد (کاردون و همـکاران)2012 ،

محدودیـت هـای تحقیـق و پیشـنهادهایی بـرای پژوهش-

هـای آینده

ایــن مطالعــه تاثیــر کلــی برنامــه هــای آموزشــی را روی

قصــد کارآفرینانــه و عاملهــای انگیزشــی ارزیابــی و تبییــن
کــرده اســت ،پژوهشهــای آینــده الزم اســت رابطــه روش

یافتههـای تحقیـق همچنیـن نشـان دادنـد کـه هنجارهای

تدریسهــای مختلــف و عناصــر و اجــزای برنامههــا را بــا ایــن

را میتـوان بـا برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی بهبـود داد.

کنتــرل بــود ،بنابرایــن تعییــن میــزان دقیــق تاثیــر برنامــه بــر

ذهنـی بـر قصـد کارآفرینانـه تاثیـر دارد .هنجارهـای ذهنـی
همچنیـن بعضـی از بررسـیها نشـان دادهانـد کـه هنجارهـای
ذهنـی افـزون بـر تاثیر مسـتقیم بـر قصـد کارآفرینانـه از طریق
نگـرش و کنتـرل رفتـاری درک شـده هـم قصـد کارآفرینانـه

را متاثـر میسـازند (کریمـی و همـکاران .)2015 ،بنابرایـن
پیشـنهاد میشـود کـه روشها و محتوای آموزشـی کـه بتوانند
ایـن هنجارهـا را بهبـود دهنـد ،در برنامههـای کارآفرینـی

گنجانـده شـوند .همـان طـور که پیشـتر بیـان شـد هنجارهای

ذهنـی را میتـوان بـا کارهـای گروهـی و فراهـم آوردن فرصـت
بـرای ایجـاد شـبکههای ارتباطـی بیـن دانشـجویان بـا

کارافرینـان ،مدلهـای نقـش و دیگـر دانشـجویان کارآفریـن،
بهبـود داد.

عاملهــا بررســی کننــد .همچنیــن ایــن تحقیــق بــدون گــروه
قصــد کارافرینانــه دانشــجویان امکانپذیــر نبــود .هرچنــد

کــه میتــوان فــرض کــرد کــه تفــاوت مشــاهده شــده بیــن
نمرههــای پیشآزمــون و پسآزمــون حاصــل مشــارکت در

دروس آمــوزش کارآفرینــی میباشــد زیــرا محتــوای ایــن
درسهــا خــاص بــوده و در برنامــه و درسهــای دیگــر تکــرار
نشــده اســت ،ولیکــن داشــتن گــروه کنتــرل دقــت یافتههــا را
تقویــت خواهــد کــرد.

در ایــن مطالعــه دادههــا تنهــا بــا پرسشــنامه و خــود-

گزارشدهــی

گــردآوری شــد .در پژوهشهــای آتــی

میتــوان بــا کاربــرد روشهــای دیگــر بــه افزایــش اعتبــار و
غنــای دادههــای بــه دســت آمــده کمــک کــرد .ســرانجام ایــن

نتایـج تحقیـق همچنیـن بیانگـر نقـش یادگیـری در بهبـود

کــه ایــن پژوهــش تنهــا بــه بررســی قصــد کارآفرینانــه پرداختــه

بـود .بنابرایـن ،آموزشـگران کارآفرینـی بایـد ایـن نکتـه را مـد

تحقیقــات آینــده بایــد بــر رابطــه بیــن قصــد و رفتــار تمرکــز

نگـرش ،کنتـرل رفتـاری و قصـد کارآفرینانـهی دانشـجویان

نظـر قـرار داده و بـا اسـتفاده از روشهـای تدریـس اثربخـش و

ارزشـیابی مناسـب بـه ارتقـای یادگیـری فراگیـران و در نتیجه
بـه بهبـود نگـرش و قصـد کارآفرینانـهی آنـان کمـک کننـد.

اســت و رفتــار کارآفرینانــه را ارزیابــی نکــرده اســت ،بنابرایــن

کننــد .ایــن رابطــه بســیار کــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه و

نیازمنــد بررس ـیهای بیشــتری میباشــد .بنابرایــن ضــرورت
دارد در تحقیقــات آینــده بــا اســتفاده از یــک بررســی طولــی،

بنابـر یافتههـای ایـن پژوهـش ،رویدادهـای الهامبخش در

تغییرهــای ایجــاد شــده در قصــد کارآفرینانــه و عاملهــای

اسـت کـه بـر پایـهی بررسـیهای مختلـف هیجـان و اشـتیاق

رفتــار کارآفرینانــه بــه طــور همــه جانبــه و دقیقتــری ارزیابــی

درسهـای کارآفرینی وضعیت مناسـبی ندارنـد ،این در حالی

نقـش بسـیار مهمـی در فراینـد کارآفرینـی ایفـا میکننـد

تعییــن کننــده در طــول زمــان و همچنیــن رابطــه بیــن قصــد و
شــود.
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6-Incubation resources
پی نوشت ها

7-Vicarious experience
8-Mastery experience

1-Theory of the entrepreneurial event

9-Social learning theory

2-Model of implementing entrepreneurial ideas

10-Social persuasion

3-Theory of Planned Behavior

11-Psychological Responses

4-Knowledge corridor

12-Self-report measure

5-Inspiration
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Abstract
Entrepreneurship education is a fast growing area and a hot topic in colleges and universities all around
the world, and its supposed benefits have been much praised by researchers and educators; nevertheless,
the outcomes and effectiveness of entrepreneurship education programs have remained largely untested.
Building on the theory of planned behavior, an ex-ante and ex-post survey was used to assess the impact
of entrepreneurship education programs on students’ entrepreneurial intentions and also to explore the
benefits of these programs. Data were collected by a questionnaire from a sample of 109 participants in
entrepreneurship courses at four universities (Bu-Ali Sina, Kordestan, Shahrekord, Ilam). Entrepreneurship education had significant positive impacts on motivational factors (i.e., subjective norms, attitudes
and perceived behavioral control) and students’ entrepreneurial intentions. Moreover, from the three
entrepreneurship education-related benefits (i.e., learning, inspiration and resources) learning proved
to be associated with the increase in perceived behavioral control, entrepreneurial attitudes intentions.
In total, this study shows the theory of planned behavior can provide a useful framework to assess the
effectiveness of entrepreneurship education.
Index Terms: Entrepreneurship education, Entrepreneurial intentions, Theory of planned behavior,

Learning, Inspiration
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