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 دانشجویان حضوري و ههاي کارآفرینی بر رفتار کارآفرینان تأثیر آموزش

  کارآفرینی دانشگاه تهرانهمجازي دانشکد

 
 

 بنی اعظم آهنگر سله و 3 مجتبی هوشمندزاده ،2 مرتضی اکبري ،1راضیه طهماسبی
4 

یکی از . آورد ود به همراه میاگونی را با خترین معضالت اجتماعی کشور است که مسائل اجتماعی گونبیکاري یکی از بزرگ :چکیده 

تواند  آموزش کارآفرینی می. اندازي کنند وکار راه  صورت خودانگیخته کسبهاي الزم به افراد است تا بتوانند به  مهارتهارهاي کاهش آن ارائراهک

هاي کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوري   زشهدف این پژوهش بررسی تأثیر آمو. گذارد  کار تأثیر و اندازي کسب بر قصد افراد به راه

مایشی است و جامعه آماري ی پـ صورت توصیفیروش تحقیق حاضر به.   کارآفرینی دانشگاه تهران استهکارشناسی ارشد دانشکدو مجازي

. گیري تصادفی ساده انتخاب شدند مونه نفر از طریق روش ن239 که تعداد است نفر 900 نفر و دانشجویان مجازي245دانشجویان حضوري 

و با استفاده از معادالت ساختاري و کاربردي انجام  SPSSافزار  تحلیل تحقیق با استفاده از نرم. ها از پرسشنامه استفاده شد براي گردآوري داده

شده، قصد ل رفتار ادراكنترنتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین دانشجویان حضوري و مجازي در خصوص نگرش، ک. شده است

.  تر هستند داري وجود دارد و دانشجویان مجازي نسبت به دانشجویان حضوري در هر متغیر قوي ا و رفتار کارآفرینانه تفاوت معنفرینانهرآکا

ي شاغل در دو متغیر دانشجویان حضور. دهند تر از دانشجویان حضوري رفتار کارآفرینانه را از خود بروز می  دانشجویان مجازي قوي،درواقع

ویان مجازي شاغل و غیرشاغل در گروه دانشج. اند تر بوده شاغل قوي شده  و رفتار کارآفرینانه نسبت به گروه حضوري غیر کنترل رفتار ادراك

.استتر  داري مشاهده شده و  و این متغیر در گروه مجازي غیرشاغل قوي اشده  تفاوت معن  کنترل رفتار ادراكفقط براي

  

شده، قصد کارآفرینی،  کارآفرینی، اشتغال، کنترل رفتار ادراك :کلیدييها  هاژو

  . رفتار کارآفرینانه،آموزش رسمی، آموزش غیررسمی

  

____________________________________________________________________ 
 

 rz.tahmaseby@ut.ac.ir. ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایرانکارشناس ارشد کارآفرینی .1

  mortezaakbari@ut.ac.ir  ).نویسنده مسئول( .، تهران، ایران دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهرانت علمیأعضو هی .2

 mjhooshmand@hotmail.com . دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناس ارشد کارآفرینی. 3

  aahangar@ut.ac.ir. ه تهران و دانش آموخته دکتري جامعه شناسیسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاؤ مدکترا،محقق  .4

 

 
  )14/10/1395: مقاله دریافت(

 )15/6/1396: مقاله پذیرش(

DOI: 10.22047/ijee.2017.72062.1433  



  ...هاي کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوري و مجازي دانشکده ر آموزش       تأثی



 

104

 مقدمه .1

یافته مطرح شده  توسعه و توسعهحالحلی براي بهبود اقتصاد در کشورهاي در عنوان راهکارآفرینی به

 مثبتی بین کارآفرینی و رشد اقتصادي وجود دارد هبطشود که را  معموالً اذعان می،همچنین. است

)Packham et al., 2010.(اي براي اشتغال، رشد و   کارآفرینی بخش حیاتی هر جامعه و نیروي محرکه

 هاییپرسشبنابراین .  راهبردي از اولویت باالیی برخوردار استهاین عوامل در هر برنام. رقابت بیشتر است

شود و چگونه اي تحریک می گیرد، به چه وسیله آفرین از چه چیزي سرچشمه میمانند اینکه رفتار کار

 ).Pfeifer et al., 2007(یابد مسئله مهمی براي تحقیقات نظري و تجربی است افزایش می

 کارآفرینان در سراسر ،است  گزارش کرده) 2006(کارآفرینی  جهانی بان طورکه سازمان دیده همان

عوامل بسیاري بر . پردازند ها می ها و ضرورت هاي جدید بر اساس فرصت وکار کسباندازي جهان به راه

هاي کارآفرینی را  سادگی خروجی، اما آموزش عاملی است که به استموفقیت کارآفرینان اثرگذار

هاي آموزشی کارآفرینی و همچنین   افزایش برنامه).Sluis et al., 2008(دهد  تحت تأثیر قرار می

ها به این مورد سبب افزایش توجه درخصوص کارایی و اثربخشی  طوح منابع تخصیص دادهافزایش س

افزایش (و غیرمستقیم ) وکارهاي جدید کسب(به دلیل تأثیر مستقیم . است ها شده  گونه برنامه این

 آموزشی هاي  هایی را براي ارزیابی برنامه ن راهاهاي آموزشی، تعدادي از محقق برنامه)  کارآفرینانههروحی

 ).Fayolle et al., 2006 -A (اندکردهکارآفرینی ایجاد 

 طرح هنخست، اینکه توسع. آموزش کارآفرینی به دالیل متعدد مورد توجه قرار گرفته است

دهد که به ترکیب حسابداري امور اقتصادي و مالی، بازاریابی  وکار به دانشجویان این اجازه را می کسب

وکارهاي جدید را  تواند تأسیس کسب دوم، آموزش کارآفرینی می. پردازندوکار ب و دیگر موارد کسب

ها به بازار کار کمک  تواند به بهبود انتقال فناوري از دانشگاه سوم، آموزش کارآفرینی می. افزایش دهد

وکارها و مراکز دانشگاهی است و در آخر اینکه،  چهارم، آموزش کارآفرینی پل ارتباطی بین کسب. کند

طور کلی خارج  کارآفرینی بهچونو اي براي آموزش کارآفرینی وجود ندارد  هیچ رویکرد مجموعهچون 

هاي آموزشی را ممکن ساخته است   برنامههگیرد، تجرب از حد و مرزهاي سنتی آموزشی قرار می

)Charney et al., 2000.(   

بان جهانی کارآفرینی هاي محیطی دیده از میان شاخص
1

 به تحصیالت رسمی سترسید«) 1388( 

زیرا اگر . وکار مؤثر است اندازي کسب آنها براي راه براي جوانان با درك قابلیت » و آموزش کارآفرینی

اندازي  غنی باشد، براي راه هم دیده باشد و از لحاظ دانش و اطالعات مربوط به کارآفرینی فرد آموزش

. کند وانایی بیشتري در خود احساس مینفس باالتري برخوردار است و ت بهار از اعتمادوک کسب

____________________________________________________________________ 
 

1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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هاي  برنامهتواند در درون چارچوب  ها می هاي کارآفرینی و مهارت دهد که نگرش تحقیقات نشان می

تواند در  درك بیشتر نگرش کارآفرینان همچنین می. آموزشی کارآفرینی توسعه داده شوند یا تصحیح شوند

هاي آموزشی کارآفرینی استفاده شود   در توجه به برنامهی مرتبط به خصوصـاي آموزشـه  برنامههـتوسع

)Tudor, 2013.(فلورین 
1

هاي  معتقدند که نگرش افراد بیشتر احتمال دارد که از برنامه) 2007( و همکاران 

شود، بر  هاي آموزشی ایجاد می  که بر مبناي برنامه، زیرا این نوع نگرش؛پذیرند تا صفات شخصیتی آموزشی تأثیر

  ).Harris & Gibson, 2008( تجربه و یادگیري شکل گرفته است مبناي

شناختی و  هاي جمعیت  که براي بررسی نگرش کارآفرینی دانشجویان و تأثیر متغیر،به مطالعات اخیرباتوجه

دهد که  وکار آمریکا انجام شد، نشان می هاي کسب هاي آنها در دانشگاه کار گذشته بر نگرش و تجریبات کسب

هاي آموزشی کارآفرینی توسعه و اصالح شوند که  تواند در چارچوب برنامه ها می رآفرینانه و مهارتنگرش کا

تر از دیگران   افراد کارآفرین موفقبرخیکند که چرا  ها به توضیح این موضوع کمک می تفاوت آموزش و مهارت

  ).همان منبع( هستند

. دهد سوي کارآفرینی سوق میاد جامعه را به افروکار اندازي کسب طور عمومی، داشتن مهارت راهبه

 که بخشی از شرایط عمومی ،هاي عمومی زا با آموزش عنوان یک عامل برونکارآفرینی به آموزش

هاي  همراه آموزشاند که کارآفرینی به تحقیقات نشان داده. استوکار است، متفاوت  محیط کسب

 عمده شامل هآموزش کارآفرینی در سه حوز. ندهاي کارآفرینانه دار تخصصی تأثیر عمیق بر فعالیت

  ).1388یدالهی و همکاران، (ریزي است  مهارت، دانش و نگرش کارآفرینانه قابل طرح

تحقیق راپوسو
2

اکوپ و 
3 

هاي متعاقب  هاي کارآفرینی و فعالیت رابطه قوي را بین آموزش) 2011(

 بیشتر از ،کنند کارآفرینی را طی میهاي   که آموزش،بر این اساس افرادي. کردکارآفرینی ارائه 

هاي رسمی  تواند از دو طریق آموزش  آموزش کارآفرینی می.برند هاي این زمینه بهره می فرصت

دانشکده . صورت پذیرد...) ها، ها، کارگاه سمینارها، کنفرانس (هاي غیررسمی  و آموزش)  دانشگاهی (

شدن آموزش ی کشور است و با توجه به فراگیرنکارآفرینی دانشگاه تهران اولین دانشکده کارآفری

مجازي کارآفرینی در مباحث مختلف کارآفرینی در این دانشکده و در مراکز آموزشی دیگر، ضرورت 

  . بررسی آموزش کارآفرینی دو گروه حضوري و مجازي احساس گردید

هاي کارآفرینی  ها در حوزه کارآفرینی نمایان است، آموزش به آنچه از تحقیقات و بررسیتوجهبا

، ما در  این پژوهش بر آن هستیم  بنابراین. ثیر بگذاردأوکار ت اندازي کسب تواند بر قصد افراد به راه می

____________________________________________________________________ 
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 که ،هاي کارآفرینانه چه تأثیري بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی تا دریابیم آموزش

گذارد و اینکه آیا اشتغال دانشجویان   می،هستندبه دو صورت حضوري و مجازي مشغول به تحصیل 

گذارد  در نگرش کارآفرینانه دانشجویان حضوري و مجازي کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تأثیر می

  :ند ازااهداف اختصاصی تحقیق عبارت. یا خیر

  نگرش،  (تعیین توزیع فراوانی دانشجویان حضوري دانشکده کارآفرینی نسبت به متغیرها

  ).شده، قصد کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه ذهنی، رفتار ادراكهنجارهاي 

  نگرش،  (تعیین توزیع فراوانی دانشجویان مجازي دانشکده کارآفرینی نسبت به متغیرها

  ).شده، قصد کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه هنجارهاي ذهنی، رفتار ادراك

 شده،  گرش، هنجارهاي ذهنی، رفتار ادراكن (شده ریزي ي برنامهنظرهاي  لفهؤمقایسه تأثیرات م

   .بر دانشجویان حضوري و مجازي دانشکده کارآفرینی) قصد کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه

  مقایسه دانشجویان حضوري و مجازي دانشکده کارآفرینی بر اساس گروه شاغل و غیرشاغل

 کارآفرینانه، رفتار شده، قصد نگرش، هنجارهاي ذهنی، رفتار ادراك (در سطوح متغیرها 

  ).کارآفرینانه

 

 
  ترین اجزا پژوهش مدل مفهومی براي مهم:1شکل 
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  تحقیقهو پیشین ادبیات .2

  آموزش کارآفرینی. الف

ها و دانش جدید براي  سرعت با نیازمنديافراد بهاست تا شده    مدرن موجبه جامعهسابق  بیهتوسع

در اینجا گروهی از دانشجویان با . تطبیق داده شوندوکار خود  ماندن در محیط رقابتی کسب باقی

ها و  فردي از قوتبهختلف و با ترکیب منحصرهاي یادگیري م خصوصیات فردي متفاوت، با سبک

ها با طیف متفاوتی از احساسات وجود دارند که آموزگار باید محیط آموزشی خالقی را ایجاد  ضعف

 نیازهاي اجتماعی را نیز پاسخ گوید زاندا د و چشماشتناسب با نیازهاي آموزشی افراد بکند که م

)Tudor, 2013( .اند ی کارآفرینانه، براي منافع جامعه به وجود آمدهبومزیستعنوان ها، به  دانشگاه. 

هاي  ها عموماً مکانی براي انتقال دانش تحقیقاتی به جامعه از طریق فعالیت کارافرینی در دانشگاه

تواند شامل انتقال فناوري، حق مالکیت و ثبت  ها می این فعالیت. دنشو  میمطرحعلمی سازي و استفاده  تجاري

 اعتقاد به .)Middleton, 2010(هاي علم و فناوري و غیره باشد  کارهاي جدید، پارك و اختراع، ایجاد کسب

یونگ
1

گیب. شود رسمی گفته میآموزش کارآفرینانه به دانش کارآفرینی با ساختار ) 1997 (
2
 )1999 ،

 درك وسیعی هتوسع )1: دهد که سه هدف اصلی براي آموزش مؤثر کارآفرینی وجود دارد نشان می) 2000

اندازي  وکاري را راه تواند کسب اینکه بدانیم چگونه می) 3کسب یک طرز فکر کارآفرینی و ) 2از کارآفرینی، 

هاي درسی کارآفرینی   موفق برنامه بر این است که ترکیبپرسشدر ادبیات موجود آموزش کارآفرینی . کرد

 هرسمی در زمین هاي رسمی و غیر چیست و تا چه حد براي دانشجو مفید است و به اثربخشی آموزش

اي است و نه  هاي شغلی و کسبه  آموزش کارآفرینی نه آموزش).Packham et al., 2010( پردازد کارآفرینی می

بخشی است که دانش  آموزش ابزار قدرت. عنی خود آموزش استم کار، بلکه آموزش کارآفرینی هم و آموزش کسب

  ).Mamman, 2014(کند  هاي زندگی را فراهم می  براي مقابله با چالشکافیها، نگرش و تجربه  موردنیاز، مهارت

گزارش کمیسیون اروپا
3

هاي مرتبط کارآفرینی و تجربیات دانشجویان   براي بهبود کیفیت، آموزش

رد که شامل شفافیت بیشتر نسبت به اهداف آموزش کارآفرینی، استفاده از هایی را مطرح ک گام

 بزرگی از ه تودهگذاري، توسع هاي سرمایه محتواي بومی در طراحی، توسعه و انتقال برنامه

خصوص  و تبادل تجربیات بیشتر، به،اند هاي مختلف گرفته شده  که از زمینه،دیدگان کارآفرینی آموزش

هاي خوب در  گذاري دانش و تمرین  یادگیري کارآفرینی مناسب و به اشتراكهاي  مدلهدر توسع

 ).Packham et al., 2010(هاي ملی است  سراسر بخش

____________________________________________________________________ 
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شود که هدف آن شکوفایی ذهنیت، نگرش و  هایی اطالق می آموزش کارآفرینی به تمام فعالیت

 استآپ، رشد و نوآوري  استارتهاي کارآفرینی در طیفی از موارد متعددي مانند تولید ایده،  مهارت

)Nyello et al., 2015.(ي کارآفرینی ها قادر خواهند بود ویژگی  از طریق آموزش آموختگان دانش

  ).Ediagbonya, 2013(د ند و بر رفتار کارآفرینانه آنان تأثیر بگذارخاصی را کسب کنن

 واحد 2200آمریکا بیش از  در است که مثالً  اي رشد کرده  آموزش کارآفرینی به گونه،امروزه

اند  ویژه دریافتهاین دانشمندان به. شوند ارائه می واحد آموزشی 1600درسی در این زمینه در بیش از 

تر   هم فراگیر کتب درسیهکه یادگیري در این زمینه از طریق انتقال تجربیات در مقایسه با مطالع

 ،شوند  که در آموزش کارآفرینی استفاده می،موزشیهاي آ  ابزار. تري دارد هاي متنوع  است و هم کاربرد

هاي اقتصادي، مشاوره با کارآفرینان  وکار، شروع به کار دانشجویان در فعالیت هاي کسب شامل طرح

هاي محیطی، قرارگرفتن در  ي، مصاحبه با کارآفرینان و بررسیاایانهسازي ر شاغل، الگوسازي و همانند

 ).1387میري، علی(هاي مربوط است  هاي آموزشی و سفر یلمهاي واقعی، استفاده از ف محیط

گاراوان
1

اوسینیدو 
2

 سازي و آماده هاي آموزش کارآفرینی را شامل شناسایی  اهداف برنامه

وکار،  هاي کسب ن براي تنظیم برنامهاوکار، توانمندسازي مخاطب کارآفرینان بالقوه براي شروع کسب

پذیر  هاي مستقل، ریسک  رفتاره کارآفرینانه، بهبود و توسعهي پروژ که براي اجرا،تمرکز بر موضوعاتی

وکار   آموزشی بتوانند اقدام به تأسیس کسبهاي که در پایان دور گونه ن بهاسازي مخاطب و توانمند

  ).1387مقیمی و احمدپورداریانی، (دانند  بنیان با فناوري سطح باال کنند، می آمیز دانش مخاطره

 آموزش کارآفرینی قصد بیشتري را ؛ بسیار قوي با قصد کارآفرینانه داردهنه رابطآموزش کارآفرینا

 که یکی ،دارد تحقیقات اخیر بیان می. )Basu & Virick, 2008( کند  وکار ایجاد می براي شروع کسب

ور از عوامل مهمی که به افزایش نگرش کارآفرینانه هم در کارآفرینان بالقوه و هم در کارآفرینان نوظه

 ).Hattab, 2014( استهاي کارآفرینی  شود، آموزش منجر می

 تأثیر ههاي آموزشی، آموزش کارآفرینان هم بر رفتار فعلی آنها و هم بر قصد آیند براساس برنامه

هایی مانند نیاز به  هاي آموزش کارآفرینی و متغیر  بین برنامههسایر تحقیقات بر رابط. گذارد می

آنها دریافتند که آموزش کارآفرینی . اند کارآمدي را بررسی کرده رل یا خودطلبی و مرکز کنت توفیق

هایی در  د و احتمال برخی فعالیتوش میهاي ذکرشده منجر تأثیر مثبت داشته، به افزایش ویژگی

  ).Yamat, 2010( دهد وکار را در آینده افزایش می اندازي کسب حوزه راه
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ها ارائه شده و   که توسط موسسات آموزشی و دانشگاه استاي آموزش رسمی آموزش مجازي گونه

پذیر  هاي مختلف و با کمک فناوري امکان ساختاري از مکان ابزارهاي آموزشی و زیرا رشد دانشجویان، ب

ه قدرت اعضاي دانشگاه اهمیت زاندادر آموزش مجازي یادگیري، دانش و فناوري ارتباطات به. دشو می

بخشی یادگیري  ش و توسعه یادگیري مجازي، برخی تحقیقات از اثردر زمان گستر. کند پیدا می

دارد ارتباط خطی بین افزایش  است، که بیان می  هاي مجازي توسط دانشجویان یاد کرده آموزش

. هاي یادگیري مجازي وجود دارد هوشیاري در یادگیري مجازي و اثربخشی استفاده از سیستم

 نظراتی ،هاي مجازي اطالعات کافی ندارند  آموزشهدربار که ،فرادياهمچنین مشاهده شده است 

 وجود دارد ،بخش نیستند ها و اینکه به اندازه آموزش حضوري اثر نبودن این آموزشبخش مبنی بر اثر

)Karaduman & Sami Mencet, 2013.(  

کاتلر ـ اشلی.  ضروري است،گذارد کار تأثیر می و اندازي کسبکه عواملی بر قصد راه نکته، دریافتن این
1

 و 

گیري افراد در انتخاب حرفه کارآفرینی انگیزاننده   که در تصمیم را،عواملی فردي) 2009(همکاران 

ها  یا  نگرش) 1(شناختی هاي جمعیت توان به دو دسته ویژگی این عامل را می. ده استکر بیان ،است

نیز از عوامل   خصوصیات فردي).Fatoki, 2014(د کربندي  شناختی تقسیم ها یا عوامل روان ، ارزش)2(

عوامل . ثر استؤکار توسط افراد م و اندازي کسب بینی انتخاب مسیر راه دیگري است که در پیش

ثیر أتاین راه بیدر نیز نقش   شناختی مانند سن، جنسیت، تحصیالت، تجربه کاري و الگوي جمعیت

استی  بر اساس مک).Ismail et al., 2009( نیست
2

دهد که تجربه   تحقیقات نشان می)2008 (

پیترمن. گذارند ثیر میکار تأ و گیري و عملکرد کسب تصمیمکار قبلی بر  و کسب
3

 و کندي
4

) 2003 (

فرینی آهاي کوچک و نگرش نسبت به کار کاري قبلی در شرکت ارتباط مثبتی میان تجربهمعتقدند 

کولورید). Fatoki, 2014(وجود دارد 
5 

هاي  ست که تجربیات قبلی در فعالیتبیان داشته ا) 1996(

. این تجربیات را ندارندکه  در مقایسه با افرادي ؛فرینی تأثیر باالتري بر قصد کارآفرینانه افراد داردآکار

کار خانوادگی و تجربه شغلی،  و اشتغالی، کسب  کارآفرینی، حتی به صورت خودپیشینهدانشجویان 

 .دکنن بیشتر به کارآفرینی گرایش پیدا می
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 رفتار کارآفرینانه  . ب

شناختی، و اقتصادي  شناسی، جامعههاي مختلف روان همواره تالش بوده است تا رفتار انسانی از جنبه

هایی  عنوان انگیزه و اقدامرفتار کارآفرینانه به ).Küttim et al., 2014(سی قرار گیرد رو غیره مورد بر

ها و   به تصمیمات خود در خصوص ایجاد سود از فرصتسازد تا شود که کارآفرین را قادر می تعریف می

تعاریف مختلفی از قصد ). Nyello et al., 2015(ها جامعه عمل بپوشاند  برداري از فرصت بهره

 آجزن، کهکارآفرینانه شده است و در تعریفی
1

بین  و فیش
2

 قصد عبارت است از ،اند ارائه داده) 1999(

در جهت انجام شده  ریزي هاي برنامه تالش و دلیل اکثر کوشش میل به برايکوش  نشانۀ افراد سخت

 فرد را در شود که توجه و رفتار  قصد کارآفرینانه حالت هوشیار ذهن تعریف می،طور کلیبه. رفتار

قصد . کند  هدف هدایت میهمنزلبهوکار  شده و آغاز یک کسب ریزي  برنامهسمت رفتار کارآفرینانه

تنهایی یا با کار در آینده نزدیک توسط یک شخص به و اندازي کسب راهکارآفرینی فردي به معنی 

  ).1391خاقانی و همکاران،   (استکمک دیگران 

اي و شخصیتی و   مانند مدل ترکیبی عوامل زمینه؛اند هاي مختلفی از قصد ارائه داده  محققان مدل

 قصد ).Küttim et al., 2014(شده ریزي ي رفتار برنامهنظرفرینانه، و مدل آنفس، مدل وقایع کارتعزّ

عالوه،   به.وکار جدید است مدت خلق کسبکارآفرینانه اولین قدم در درگیرشدن با یک فرایند بلند

شود، میقصدي که باعث ایجاد یک رفتار  درمقابل،. استهاي رفتار  کننده بینی یکی از بهترین پیش

رینی این مدل قصد کارآف. ها قرار دارد ها، عادات و باور ها، خواسته ها، ارزش    تأثیر عوامل مختلفی مانند نیازتحت

: دگیر ها بر مبناي سه اصل انجام می اندازي شرکت براي راهفراد  اگیري تصمیمکند که  بحث را مطرح می

هاي شغلی و  به گزینه شده باتوجه هاي اجتماعی درك هاي کارآفرینی، هنجار ترجیحات شخصی خود یا جاذبه

هاي  است که برنامه  تحقیقات نشان داده). Liñán & Chen, 2006(کارآمدي کارآفرین   وي از خوددرك

عنوان یک حرفه روحیه  در اِنتخاب کارآفرینی بههاهاي ذهنی و قصد کارآفرینی آن کارآفرینی با افزایش هنجار

   ).Basu & Virick, 2008( دهد می

عوامل نظریه این . بهره گرفته شده است) 1991 ( آجزن3شدهریزي  رفتار برنامهنظریهدر مطالعه حاضر از 

ار ـ رفتهـنظری. گیرد میرـمنظور توضیح و تفسیر رفتارهاي مبتنی بر نیت دربفردي و اجتماعی را به

هاي بسیار گوناگونی به کار گرفته شده شناختی است که در زمینه ـ  اجتماعینظریهشده یک ریزي برنامه

  ).1389 و همکاران، بارانی(است  
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همچنین داگالس
1 

و شفرد
2 

تر به ریسک و استقالل به قصد  کنند نگرش مثبت بیان می) 2002(

کند که نگرش مقدم بر  شده نیز بیان میریزي شود و نظریه رفتار برنامه میمنجر  يتر کارآفرینانه قوي

  . قصد کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه مقدم بر رفتار است

هاي آموزشی کارآفرینی  ه است که برنامهشدثابت ) 2011(ات دیگري از مایکل لورز در تحقیق

لینان در تحقیق .دبت به رفتار و هنجارهاي ذهنی دارتوجهی بر نگرش نساثرات قابل
3

 )2004 (

تنها قصد آموزش کارآفرینی نه. شودمطرح میترین مباحث عنوان یکی از مهمآموزش کارآفرینی به

   .کند آپ را تقویت می  بلکه رفتارهاي کارافرینانه پس از مرحله استارت،بخشد ه را ارتقا میفرینانآکار

). Fayolle et al., 2006 - A(شود  شده براي توضیح بروز رفتار کارآفرینانه استفاده می ریزي  رفتار برنامههنظری

 کنند و د به صورت عقالیی عمل میها در رفتارهاي خو  که انسانگیردشکل می بر اساس این ایده این نظریه

 از دیدگاه این نظریه مقاصد ).Küttim et al., 2014(د بینجامرفتار مشخصی به  آنان ممکن است هاينیت

قصد . شده بستگی دارد درك  گرفته شده، هنجارهاي اجتماعی و کنترل اي به نگرش مرتبط با رفتار در نظر  حرفه

شناسی  هاي اجتماعی روان ها یا متغیر مستقیم رفتار نسبت به نگرش، از باور هکنند بینی نیز به عنوان یک پیش

  مفهوم کنترل رفتار. کند شده نقش مهمی را در این نظریه ایفا می درك کنترل رفتار . است  بهتر دیگر ظاهر شده

تقادات افراد اع«شده به  کارآمدي درك خود. شبیه است» باندورا «هشد کارآمدي درك شده به مفهوم خود درك

گذارد،  ها اثر می که بر زندگی آن،هاي خویش و اتفاقاتی هایشان در تجربۀ کنترل منوط بر فعالیت  تواناییهدربار

 استشده این است که توانایی متمرکز بر انجام رفتار خاصی   درك  رفتار نظر آجزن تمایز کنترل از نقطه. »است

) Fayolle et al., Ibid(.  

  :استدهند به قرار زیر  تأثیر قرار میت که قصد افراد را تح، سه متغیريطبق این نظریه

 ا یبودن  اشاره به حدي که فردي اعتقاد به مناسب: هاي رفتار نگرش فردي نسبت به پیامد

. کارآفرینی استنفی افراد درباره ابی مثبت و می ارزشهدهند بودن رفتار دارد و نشان نامناسب

تار متغیر فردي و شخصی است که طی آن رفتار از دیدگاه خود فرد متغیر نگرش نسبت به رف

شود که  کاربرد این متغیر در تحقیقات کارآفرینی بدین صورت مطرح می. شود ارزیابی می

خاقانی و (رسد  وکار جذاب به نظر می اندازي کسب  راهه کارآفرین تا چه اندازبراي خودِ

 مستقیم و یادگیري اجتماعی دو راه اصلی هتجرب. ها اکتسابی هستند نگرش). 1391همکاران، 

دهد  تحقیقات نشان می. اي بر نگرش دارد مالحظه مستقیم اثر قابلهند و تجربااین یادگیري
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 غیرمستقیم هاین نوع یادگیري اثري شدیدتر و پایدارتر در مقابل تغییر در مقایسه با تجرب

عال بوده و در نتیجه قابل دستیابی هستند و  زیرا این تجربیات در مراحل شناختی ما ف؛دارند

 افراد  بنابر تحقیقات موجود، نگرش. پذیرد تر صورت می صورت خودآگاهها به انتقال آنهدر نتیج

توان رفتارشان   افراد می  یعنی بر اساس نگرشدارد؛ مستقیم هشان رابط  تحت شرایطی با رفتار

  ).Bolton & Lane, 2011(بینی کرد  را پیش

ر رابینسونکا
1 

 مطابق هاي کارآفرینی بینی فعالیت ها در جهت پیش از اولین فعالیت) 1991(و همکارانش 

هاي محیطی  ها تمایل به تغییر در اثر گذشت زمان و در برخورد با موقعیت نگرش. با مقیاس نگرشی بود

ي آینده وي را ممکن ها بینی فعالیت گیري شود، پیش متفاوت دارند و هنگامی که نگرش یک فرد اندازه

 شاپیرو.)Harris & Gibson, 2008(سازد  می
2 

کند که نگرش کارآفرینی بسته به  بیان می) 1982، 1975(

ها، فرهنگ و دیگر عوامل مالی و اجتماعی  شناختی، رفتارها، مهارت هاي جمعیت عوامل بیرونی مانند ویژگی

  . )Basu & Virick, 2008(دارد 

 م  انجام یا عدم انجاهشده دربار  فشارهاي اجتماعی دركهدهند نشان: هنجارهاي ذهنی

گیرد و سعی  عنوان مرجع در نظر میدرواقع، فرد، گروهی را به. هاي کارآفرینانه است رفتار

هاي ذهنی در قالب فرهنگ جامعه جاي  هنجار. هاي خود را با آن تنظیم کند کند رفتار می

هاي جامعه  هنجار،رو ازاین. گذارد  می  کارآفرینی تأثیرگیرد و فرهنگ حاکم بر جامعه نیز بر می

هاي کارآفرینانه خواهد بود و کارآفرین خود را در فضاي کارآفرینی مطلوب همسو با فعالیت

 آغاز یک فعالیت کارآفرینانه خواهد داشت برايتري   بنابراین قصد قوي؛دنکمیاحساس 

  ).1391خاقانی و همکاران، (

 پذیري انجام کار است که از ادراکات نسبت به   امکانهدهند  نشان: شده كکنترل رفتاري در

منظور . این مفهوم با خودکارآمدي تفاوت چندانی ندارد. گیرد هاي شخصی سرچشمه می توانایی

  ایندادن یک فعالیت است و اینکه تا چه اندازه فرد از این دو مفهوم توانایی فرد براي انجام

 هکارآمدي بر مواردي نظیر انتخاب شغل، توسع باور به خود. کند حساس میتوانایی را در خود ا

  ).همان منبع(اي و عملکرد شغلی افراد تأثیر دارد  هاي حرفه هاي شغلی، قابلیت فعالیت

مدل قصد کارآفرینی کروگر
3

 و برازیل
4

تواند  کند که خصوصیات کارآفرینی می بیان می) 1994 (

  .)Harris & Gibson, 2008 (استهاي فردي و موقعیتی  مبناي ویژگیقع بر موا شود و در بسیاريآموخته
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ا اینه. کند ها کمک می اط بین پدیدهپردازان در فهم ارتب درك قصد کارآفرینانه به محققان و نظریه

 منجرها براي خلق فرصت  ها، منابع ایده کردن فرصت چه چیزي به اسکن:  موارد استشامل این

مدل قصد کارآفرینانه . شود وکار چگونه به واقعیت بدل می نهایت یک کسبو اینکه درشود می

بینی رفتارهاي کارآفرینان ارائه  چارچوب منسجم، مقتصد، بسیار عمومی و قوي براي فهم و پیش

اندازي   اما تنها تعداد اندکی به راهرند؛ بیشتر مردم به کارآفرینی نگاه مثبتی دا،درمجموع. دهد می

 ههاي کارآفرینی عالق  دانشگاهی به فعالیتآموختگاندانشبه عبارتی، . کنند قدام میکار ا و کسب

چقدر فرد هر. کارآفرینی و آموزش وجود دارداي بین  حقیقت همبستگی منفی در. چندانی ندارند

در این زمینه تأثیر مثبت از .  شود کمتر خواهد بود احتمال اینکه کارآفرین،تر باشد هکرد تحصیل

تر  این رابطه زمانی پیچیده. ن هم به دلیل موقعیت هزینه فرصت است بر قصد وجود دارد که آآموزش

عنوان مدیر یا حتی شود که افراد با تحصیالت باالتر پیشنهادهاي بهتر یا شانس بیشتري به می

ها باید  ههاي دانشگا  برنامه،بدین ترتیب. کارمندان دارند تا اینکه بخواهند به سمت خوداشتغالی بروند

 ذهنی نسبت به کارآفرینی را دربارهبپردازد و چارچوب ها ا و تبلیغ آموزش کارآفرینی در درسبه ارتق

  .)Keong, 2008(شدن بهبود بخشد  قصد و عالقه به کارآفرین

آید که چه خصوصیات   به وجود میپرسششود، این  که گرایش کارآفرینی افراد مطرح می زمانی

 که ،هاي کارآفرینی را هایی فرد باید کسب کند تا احتمال موفقیت در فعالیت شخصیتی و چه نگرش

محیط : اول. گیرد می بر  سه جریان از تحقیقات را درپرسش به دست آورد؟ پاسخ به این ،دهکرآغاز 

تأثیر نفوذپذیري بودن که تحت  فرد نسبت به کارآفرین نگرش:  سوم؛هاي شخصیتی ویژگی:  دوم؛فرد

 این مفهوم باشد که افراد  بهتواند امتیاز باالي گرایش کارآفرینی افراد می. دررار دااجتماعی ق

 گرایش کارآفرینی آنها هخواهند کارآفرین شوند یا در افرادي که بخواهند کارآفرین شوند، نمر می

  .)Bolton & Lane, 2011(باالتر خواهد بود 
 

  مطالعات تجربی . پ

 تحقیقی به بررسی آموزش کارآفرینی در سطح دانشگاهی و بر روي در) 2014( و همکارانش 1کوتیم

صورت هاي آموزش کارآفرینی به در این پژوهش سهم زمینه. اند قصد کارافرینانه دانشگاهیان پرداخته

  .گیرد برمیهایی در مدل را در  و سایر متغیر با قصد کارآفرینانه در ارتباط بودهمثبت

نوئل
2

 قصد کارآفرینانه و ادراك ه تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعصورت خاص بهبه) 2001 (

هاي متفاوتی از دانشجویان صورت گرفت که همه  این تحقیق بین گروه. خودکارآمدي پرداخته است
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کردن  دهد که گرایش به رفتار نتایج نشان می. اند هاي آموزش کارآفرینی شرکت کرده بوده در برنامه

 که از ،د کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانه همه در بین افراديعنوان یک کارآفرین، قصبه

 هریس).Fayolle et al., 2006 - B( بیشترین امتیاز را آورده است ،اند  شدهآموختهدانشکارآفرینی 
1

 و 

گیبسون
2

 ، کوچکوکار کسبهسسهاي مؤ  برنامهآموختگاندانشبه بررسی نگرش کارآفرینی ) 2008 (

نتایج حاکی از آن بوده که بیشتر . شود  انجام می،اند نام کرده هاي متعدد ثبت هکه در دانشگا

هاي شخصیتی دانشجویان و تجربیات   به عالوه، ویژگی؛اند دانشجویان نگرش کارآفرینی کسب کرده

فرینی و در تحقیق دیگري به بررسی کارآ .استهاي کارآفرینی خاصی همراه  کارآفرینی هردو با نگرش

ا هدر این تحقیق آن. اند کار در میان دانشجویان اندونزي پرداخته و و سطح هوشیاري خلق کسبآموزش 

.  بررسی کردند،دشو جدید منجر میوکار   که به خلق کسب،هایی که هوشیاري دانشجویان را فعالیت

هاي آموزشی نیاز مشارکت دانشجویان در   این تحقیق نشان داده است که برنامههايپژوهش

بردن  هایی را براي باال تواند فرصت این برنامه همچنین می. دهد کار و تجارت را افزایش می و بکس

 دین.)Hadi et al., 2015(مندي دانشجویان فراهم سازد  عالقه
3

در تحقیق خود ) 2016( و همکارانش 

ین دانشجویان هاي کارآفرینانه ب هاي آموزشی کارافرینی در ارتقاي مهارت به بررسی اثربخشی برنامه

اند تا با  هاي آموزشی همواره اطمینان حاصل کرده این برنامه. اند هاي دولتی پرداخته دانشگاه

نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارتباطی . هاي دنیاي بیرون ساختاري هماهنگ داشته باشند چالش

   .هاي آموزشی وجود دارد هنفس و اثربخشی برنام پذیري و عزت کار، ریسک و ریزي کسب قوي بین برنامه

تاتیال
4

 و داون
5

گیري گرایش کارآفرینان در بین دانشجویان مراکز علمی  در تحقیقی به اندازه) 2012 (

موقعیتی که در ابتداي مباحث . ها پرداخته است هاي مرتبط با کارآفرینی در دانشگاه مختلف براي افزایش رویه

 استاد است تا به دانشجویان این امکان را بدهد تا هوظیفشود این است که  درسی کارآفرینی آغاز می

هاي خود داشته  نفس براي شروع فعالیتبهوکار و ایجاد اعتماد شروع کسبدر  موفقیت برايهاي الزم  مهارت

 که ، و افرادي،اند  که آموزش کارآفرینانه دیده،داري بین افرادي  اساس نتایج این تحقیق تفاوت معنابر. باشند

هام پاك. ا وجود دارد، در نگرش کارآفرینی آنهاند دهندی
6

به بررسی آموزش ) 2010( و همکاران 

. فرانسه، آلمان و لهستان پرداختند عالیگذاري بر نگرش کارآفرینانه در مؤسسات آموزش سرمایه
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تواند بر  اند که آیا تفاوت در فرهنگ و بخش صنعتی می تحقیقات متعددي به این موضوع پرداخته

آموزش کارآفرینی تأثیر مثبت بر . گذار تأثیر بگذارد یا خیر نگرش کارآفرینانه و تأثیرات آموزش سرمایه

 این موضوع در دانشجویان ،هکحالیدر. تـن فرانسه و لهستان داشته اسنگرش کارآفرینی دانشجویا

  .کنند یافت میسود بیشتري از تجربیات یادگیري درنیز  زن آلمانی معکوس بوده و دانشجویان مرد

ریعبدالقد
1 

سسات ؤفرینانه در مآهاي آموزشی و قصد کار به بررسی ارتباط حمایت) 2012(و همکاران 

شده آجزن  ریزي  رفتار برنامهنظریهاین تحقیق بر اساس مدل . اند سطح باالي آموزشی در مالزي پرداخته

نتایج .  رفتار این دانشجویان پرداخته استثر بر قصد کارآفرینانهؤاست که به شناسایی عوامل م  صورت گرفته

فرینی در آهاي کار داري بین عوامل نگرشی، عوامل رفتاري و حمایت اتحقیق حاکی از آن است که رابطه معن

مت  چه.قصد کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد
2

ثر بر قصد ؤبه شناسایی عوامل م) 2015( و همکاران 

که بیشتر  تحقیق حاکی از آن است که عواملی، نتایج. اند ري مهندسی پرداختهفرینانه میان دانشجویان فناوآکار

  .است مرکز کنترل درونی، نیاز به دستیابی و هنجارهاي ذهنی ،دهند ترکیب قصد کارآفرینانه را تشکیل می

مامن
3

تکنیک  هاي کارآفرینانه دانشجویان پلیهاي کارآفرینی و ظرفیت در تحقیقی آموزش) 2014(

 سطح ظرفیت ها این آموزشاند که این مطالعات دریافته. است ه را مورد بررسی قرار دادهنیجری

  .برند کارآفرینانه دانشجویان را باال می

گذار در حوزه  مشی رخصوص وضعیت موجود و مطلوب نهادهاي خطدر تحقیقی د) 1390 (الوانی و همکاران

ر ـگذار، عناص مشی در این پژوهش فاصله نهادهاي خط. دان رسمی کارآفرینی  انجام داده آموزش رسمی و غیر

  .گذار در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و فاصله بین این دو وضعیت مشخص شده استمشیخط

فرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان آ  به بررسی اثر آموزش کار)2015(یلو و همکاران در تحقیق از نِ

. است تحقیق حاکی از اثر مثبت تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه نتایج. اند  پرداختهآموختهدانش

هاي نیاز به دستیابی، خودمختاري، محاسبه ریسک و میل  این تحقیق به تأثیر آموزش کارآفرینی بر متغیر

از در تحقیقات مختلفی . ، بیشتر بوده استاند  که آموزش کارآفرینی را گذارنده،به خالقیت در افرادي

ن از  جمله ریتیپانتامحقق
4

، مارچ)2015(و نوراشیده ، حسین )2011( و همکارانش 
5

، )2015( و همکاران 

  .اند به بررسی آموزش کارآفرینی و قصد کارافرینی، پرداخته
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ستمبولیسا
1

 و بارلس
2

اند در  به بررسی آموزش کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه پرداخته) 2014 (

یلاعو اسم) 2015(اران مت و همک تحقیقات چه
3

انه را مورد گرایش و قصد کارآفرین) 2015( و همکاران 

  .اند بررسی قرار داده

  به تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه) 1389(بارانی و همکاران 

ارتباط  هاي کارآفرینی شبراساس نتیجه تحقیق آموز. شده پرداختند ریزي  رفتار برنامههنور با نظری  پیام

تحقیق  .دارددار با نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهاي ذهنی، باور به خودکارآمدي  امثبت و معن

بدنی در مقطع   تربیتهدرسی رشتهاي کمک هاي رسمی و برنامه دیگري به بررسی نقش آموزش

طبق . وختگان پرداخته استآم نظر دانشارشد در تأمین مهارت کارآفرینی دانشجویان از   کارشناسی

هاي  هاي حضوري و دانشجویان دانشگاه هاي دانشجویان دانشگاه نتایج پژوهشی این تحقیق بین دیدگاه

هاي کارورزي، مشارکت در برگزاري رویدادهاي ههاي آموزشی، پروژ  نقش کارگاهپیرامونحضوري  نیمه

 کارآفرینی دانشجویان تفاوت ه روحیگري و داوري و نقش دولت در ارتقاي هاي مربی ورزشی، دوره

به بررسی نقش ) 1390(آراستی و همکاران ). 1389فراهانی و همکاران،  (دار آماري وجود ندارد  امعن

هاي  هاي غیرمدیریت در دانشکده آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته

دهد آموزش درس مبانی  اند که نشان می ختههنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران پردا

 آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هکنند  کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان و عوامل تعیین

حقیقی با تدر  )1390(شریف و همکاران . هنجارهاي ذهنی و درك کنترل رفتاري تأثیرگذار است

ش کارآفرینی کشور ز به بررسی آمو»عالی ایران تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش«عنوان 

هاي ها، محتوا، راهبردهاي یاددهی و یادگیري، شیوه نمایانگر آن است که هدفهایافته. اند پرداخته

مدیریت و نظارت و ارزشیابی آموزش کارآفرینی باید بیش از سطح متوسط در آموزش کارآفرینی 

به بررسی نیازهاي آموزشی دانشجویان ) 1391(ن اهمکاردر تحقیقی از رضایی و . مدنظر قرار گیرد

این مطالعه در دانشگاه . هاي کارآفرینی پرداخته استهاي کشاورزي در زمینه کارشناسی ارشد رشته

هاي عمومی، زنجان صورت گرفته است و براساس نتایج تحقیق، عوامل دانش کارآفرینی، مهارت

هاي اول  هاي مدیریتی اولویت کار و مهارت و دوین طرح کسبهاي شغلی، تقوانین و مقررات، شایستگی

دست  هنی بیفرآ را در شناسایی و تعیین نیازهاي آموزشی دانشجویان کشاورزي در زمینه کارمتا شش

به شناسایی عوامل کلیدي موفقیت آموزش الکترونیکی ) 1391( باقرصاد و همکاران . اند آورده
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دهد که عوامل  نتایج تحقیق نشان می. ی شهر تهران پرداخته استهاي دولت کارآفرینی در دانشگاه

هاي دانشجو موفقیت در زمینه آموزش   و ویژگیهامدیریت آموزش، رهبري فنی، محتواي درس

هاي درسی   آموزش کارآفرینی و برنامههبه مقول) 1388(یدالهی فارسی .  کنند کارآفرینی را تعیین می

هاي آموزشی براي توسعه کارآفرینی در بین  اساس نتایج این پژوهش، اولویتبر . اند کارآفرینی پرداخته

کار،  و هاي درسی مانند آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب هاي علوم تربیتی برنامهدانشجویان رشته

هاي  کار، آشنایی با مهارت و هاي کسب هاي مربوط به رشته تحصیلی، آشنایی با قانون آشنایی با شغل

به تأثیر ) 1387(در تحقیقی از سعیدي مهرآباد و مهتدي . شود را شامل می... ازاریابی و مالی و ب

اند و با استفاده از مفاهیم تاریخچه علم  آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهاي کارآفرینانه پراخته

  .اند ها را بررسی کرده گذاري بیشتر هر یک از آموزش ها و تأثیر کارآفرینی، آموزش

  

  تحقیقروش  .3

تحقیق . تحقیق حاضر به صورت علّی و با استفاده از معادالت ساختاري و کاربردي انجام شده است

حضوري(دانشجویان شامل  جامعه آماري .است کارآفرینی دانشگاه تهران هشامل دانشجویان دانشکد
1
 

)راه دور( نفر و مجازي245
2 

 نفر 239جعه به گیري تصادفی ساده  و با مرا  به روش نمونهو ) نفر900

، ابزارهاي انادتهاي درسی، اس واحد.  پیمایش صورت گرفته است1394از دانشجویان در سال 

تنها تفاوت این دو . آموزشی، مراجع درسی در بین دانشجویان حضوري و مجازي یکسان بوده است

وده و هاي درسی ب  واحدگذراندنگروه در عدم حضور پیوسته دانشجویان مجازي در دانشکده و 

صورت مجازي و از راه دور صورت گرفته آموزش این گروه از طریق ابزارهاي فناوري اطالعات و به

ها و مشخصات عمومی  اي بود که بخش اول آن مربوط به ویژگی ابزار تحقیق پرسشنامه. است

 آموزشی و انتظار از هجنس، سن، تحصیالت، دوره آموزشی، نوع مشاغل، نوع دور(دانشجویان 

 رفتار نظریههاي  بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش مؤلفه. بوده است) هاي کارآفرینی نامهبر

. شده، قصد و رفتار بود ، کنترل رفتار ادراك هاي ذهنی هاي نگرش، هنجار شده شامل مؤلفه ریزي برنامه

 درخصوص پرسش 15 براي سنجش قصد کارآفرینانه، پرسش 4 در این پرسشنامه هاپرسشتعداد 

 براي سنجش پرسش 7شده،   براي کنترل رفتار ادراكپرسش 16 بررسی نگرش کارآفرینانه،

براي سنجش .  بررسی سنجش رفتار کارآفرینانه بوده استبراي پرسش 18هنجارهاي ذهنی و 

ر  تحقیق بهايپرسش. استفاده شد)  بیشترین7 کمترین و 1(تایی   از طیف لیکرت هفتهاپرسش

____________________________________________________________________ 
 

1.Traditional Education  
2. Distance Education  
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، طراحی شده )1389(بارانی و همکاران، ؛ 2009؛ لینان و چن، )2009(لروي اساس مطالعات هانس 

 استفاده شده است و براي تعیین پایایی انادتبراي تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اس. است

 پرسشنامه توسط نمونه موردمطالعه تکمیل و ضریب آلفاي کرونباخ براي 30پرسشنامه تعداد 

 هنجارهاي ذهنی با ضریب ؛856/0متغیر نگرش با ضریب .  استهاي مختلف محاسبه شده بخش

 70/0 همه باالي ؛882/0 رفتار کارآفرینانه با ضریب ؛875/0شده با ضریب  ادراك رفتار     کنترل؛/771

 باال برخوردار ریبض از پایایی با 519/0متغیر قصد کارآفرینانه با . بوده و از پایایی باالیی برخوردارند

 .به ضرورت این متغیر براي سنجش در پژوهش قرارگرفته استتوجه اما بانبوده است

معیار از میانگین منظور توصیف کیفی متغیرها از روش فاصله انحرافدر ادامه به
1

این روش .  استفاده شد

آمده افراد  دست شود که در آن امتیازات به  توصیف کیفی متغیرها محسوب میبرايهاي مطرح  جمله روش از

نحوه تبدیل ). 1384؛ صدیقی و احمدپورکاخک، 1381نیا،  صدیقی و درویش(تقسیم است  چهار سطح قابلبه

  : به دست آمده استزیراساس فرمول  شده به چهار سطح بر امتیازات کسب

A= ضعیف:  A<Mean- SD                            B= متوسط:  Mean- SD < B < Mean 

C=خوب :  Mean < C < Mean + SD          D= عالی: Mean + SD < D 

 SPSSافزار از نرم) حضوري و مجازي( آزمون تفاوت میان متغیرهاي اصلی در بین دو گروه دوره آموزشی براي

 . دو گروه مستقل استفاده شده استTو آزمون 

 

  ها یافته .4

 ) درصد8/41( آنان نفر 100 که بودند کارآفرینی دانشکده دانشجویان از نفر 239 شامل مطالعه مورد نمونه

 نفر از دانشجویان در دوره 103. اند آنان را مردان تشکیل داده) درصد 2/58( نفر 139را زنان و 

 نفر شاغل و 168از این تعداد . اند حضوري مشغول به تحصیل بوده  نفر از آنها در دوره136مجازي و 

 3/24وصی، درصد شاغل در بخش خص 5/28از تعداد دانشجویان شاغل .  نفر بدون شغل هستند68

درصد به صورت  1/2 درصد مشاغل آزاد، 5،  درصد در بخش غیردولتی 1/7درصد شاغل در بخش، 

. ی بودندـل خانوادگـاراي مشاغد دـدرص 1/2کار و  و اندازي کسب  حال راهدرصد در 3/6،  اشتراك

درصد از آنها آموزش  3/11العه مشغول به آموزش رسمی و مطدرصد از دانشجویان مورد 1/79

هاي آموزش  درصد توقع خاصی از گذراندن دوره 5/2،  مطالعهاز جمعیت مورد. اند غیررسمی را گذرانده

خواهند با بررسی بیشتر  درصد عالقه کلی به مباحث کارآفرینی داشته و می 15. اند کارآفرینی نداشته

کنند با کسب  صد از دانشجویان تصور میدر 1/33. کار را فراهم کنند و ي کسبانداز مقدمات راه

____________________________________________________________________ 
 

1. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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به آنکه در مرحله توجهدرصد از آنها نیز با 41. توانند کارآفرین شوند زم میهاي ال ها و شایستگی مهارت

  .اند هاي کارآفرینی بوده ها و شایستگی  مایل به فراگیري مهارت و وکار هستنداندازي کسب راه
  

 تغیرهاتوزیع سطوح کلی دانشجویان نسبت به م  

هاي پنجگانه در بین دانشجویان موردمطالعه وجود دارد، اینکه هنجارهاي  خصوص شاخص تأمل در قابلاينکته

موضوع برعکس است خصوص نگرش این   در،که درحالی،خصوص کارآفرینی خوب و عالی است ذهنی اکثر افراد در

آفرینی نیز  این موضوع در خصوص قصد کار. فمطالعه نسبت به کارآفرینی متوسط و ضعیو نگرش اکثر افراد مورد

  ).1جدول (کند ولی رفتار و ادراك بیش از نیمی از ایشان در مورد کارآفرینی خوب و عالی بوده است  صدق می

خصوص توزیع دانشجویان حضوري و مجازي بر حسب وضعیت اشتغال باید توضیح داد که  در

درصد دانشجویان  1/86. در کارآفرینی افراد است یکی از عوامل اثرگذار وضعیت اشتغال معموالً

. درصد بوده است 4/60ضوري  دانشجویان حولیکننده در این تحقیق شاغل بودند مجازي مشارکت

بیشترین تعداد دانشجویان حضوري داراي مشاغل خصوصی و دانشجویان مجازي مشاغل دولتی 

 .هستند
  

  شدهریزيبرنامه   رفتارنظریههاي  فهتوزیع فراوانی دانشجویان بر اساس مؤل: 1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح 

0/13 31 ضعیف  0/13  

7/34 83 متوسط  7/47  

6/40 97 خوب  3/88  
 نگرش

11/7 28 عالی  100 

2/14 34 ضعیف  2/14  

2/17 41 متوسط  4/31  

8/62 150 خوب  1/94  
 هنجارهاي ذهنی

9/5 14 عالی  100 

5/15 37 ضعیف  5/15  

8/31 76 متوسط  3/47  

5/43 104 خوب  8/90  
 ادراك

2/9 22 عالی  100 

7/19 47 ضعیف  7/19  

7/42 102 متوسط  3/62  

4/23 56 خوب  8/85  
 قصد

2/14 34 عالی  100 

2/19 46 ضعیف  2/19  

4/34 75 متوسط  6/50  

7/39 95 خوب  4/90  
 رفتار

6/9 23 عالی  100 
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 شدهریزي برنامه   رفتارنظریههاي  یان حضوري و مجازي بر اساس مؤلفهتوزیع فراوانی دانشجو 

خصوص متغیرهاي اصلی تحقیق بر توزیع فراوانی در بین دانشجویان حضوري و مجازي درو 

 هنجارهاي ذهنی دانشجویان حضوري و مجازي در ،کهطوري؛ بهگذارد  صحه میT نتایج آزمون

شود،  ار دارند و تفاوت چندانی بین این دو دیده نمیبیشترین سطح در حد متوسط و خوب قر

توجهی نسبت به اما در مقابل نگرش تعداد افراد ضعیف در دانشجویان حضوري تفاوت قابل

 که نگرش ،دانشجویان مجازي دارد و در مقابل در بین دانشجویان مجازي درصد دانشجویانی

 . دانشجویان این گروه است) درصد 9/52( بیش از نصف ،ارآفرینی دارنداز کخوبی 

 
  شدهریزي برنامه  رفتارنظریههاي  مقایسه توزیع سطوح دانشجویان حضوري و مجازي بر اساس مؤلفه: 2جدول 

 سطوح  مجازي حضوري

 درصد فراوانی درصد فراوانی

9/5 6 20 27 ضعیف  

9/28 39 متوسط  26 5/25  

9/52 54 43 58 خوب  
 نگرش

1/8 11 عالی  16 7/15  

1/14 19 ضعیف  8 8/7  

7/43 59 متوسط  41 2/40  

7/26 36 خوب  40 2/39  

هنجارهاي 

 ذهنی

6/15 21 عالی  13 7/12  

7/20 28 ضعیف  8 8/7  

6/32 44 متوسط  30 4/29  

6/35 48 خوب  50 49 
 ادراك

1/11 15 عالی  14 7/13  

7/23 32 ضعیف  10 8/9  

4/44 60 متوسط  40 2/39  

7/26 36 خوب  34 3/33  
 قصد

2/5 7 عالی  18 6/17  

7/20 28 ضعیف  12 8/11  

6/35 48 متوسط  26 5/25  

6/35 48 خوب  43 2/42  
 رفتار

1/8 11 عالی  21 6/20  
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شان   کسانی که قصد کارآفرینانهمثالً، ؛ترند خصوص قصد کارآفرینانه نیز دانشجویان مجازي قويدر

 سطح متوسط در درصد است و در 8/9ها  درصد و در مجازي 7/23ها  یف ارزیابی شده در حضوريضع

درصد در بین  7/26درصد و در سطح خوب  3/39 ها درصد و در بین مجازي 4/44ها  بین حضوري

درصد است؛  2/5ها فقط  طح عالی در بین حضوريس درصد و در 3/33ها  ها و در بین مجازي حضوري

رفتار کارآفرینانه نیز  هبار در. اند تر ارزیابی شده ه و قويدرصد بود6/17ها  نتیجه اینکه در بین مجازي

؛ تـه اسـود داشتـباید توضیح داد که در سطح خوب و عالی در بین دانشجویان مجازي بیشتر نم

در ) درصد 8/11( دانشجویان مجازي )درصد 7/20( تعداد دانشجویان دوره حضوري تقریباً دوبرابر آنکه،حال

شده نیز وضع به همین منوال است و دانشجویان مجازي   کنترل رفتار ادراكبراي. دسطح ضعیف قرار دارن

  ).2جدول (تر از دانشجویان حضوري هستند  قوي

 شدهریزي برنامه رفتار نظریههاي  براساس مؤلفه حضوري و مجازي دانشجویان میانگین مقایسه آزمون  

هاي حضوري و مجازي  انشجویان دورهبین د)  دو گروه مستقلT( میانگین هنتایج آزمون مقایس

شده،  هاي آموزش کارآفرینانه نشان داده است که بین نگرش و کنترل رفتار ادراك در برنامه

هاي حضوري و مجازي با  ان دورهقصد کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه در بین دو گروه دانشجوی

ی بین این دو قشر تفاوت ي ذهنو هنجارهاداري وجود دارد  درصد اطمینان تفاوت معنا 99

  ). 3جدول (داري ندارد  معنا

  آزمون مقایسۀ میانگین دانشجویان مجازي و حضوري:3جدول 

متغیر  تعداد افراد متغیرها

 بندي گروه

  میانگین

 

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

آزمون 

T 

  سطح

 داريمعنا

 04/1 -219/0 حضوري 136
 نگرش

 268/0 مجازي 103
049/0 

86/0 
83/3- 000/0** 

هنجارهاي  099/1 -088/0 حضوري 136

 100/0 مجازي 103 ذهنی
012/0 

834/0 
44/1- 140/0 

کنترل رفتار  073/1 -149/0 حضوري 136

 172/0 مجازي 103 شدهادراك
023/0 

855/0 
49/2- 013/0* 

 975/0 -172/0 حضوري 136
 قصد

 200/0 مجازي 103
028/0 

985/0 
910/2- 004/0** 

 975/0 -182/0 حضوري 136
 رفتار

 233/0 مجازي 103
415/0 

994/0 
228/3- 001/0** 

   01/0تر از  درصد و سطح خطاي کوچک 99اداري با سطح اطمینان سطح معن**

 05/0تر از  کوچک درصد و سطح خطاي 95سطح معناداري با سطح اطمینان *
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دهد که دانشجویان مجازي نسبت به دانشجویان  میزم به ذکر است که تفاوت میانگین نشان ال

تر عمل کرده و  آفرینانه و رفتار کارآفرینانه قوي شده، قصد کار حضوري در نگرش، کنترل رفتار ادراك

 ورود به عرصه برايهاي مجازي   دانشجویان دوره،درواقع). 3جدول (در وضعیت بهتري هستند 

 .تر عمل خواهند کرد قوي و ندکارآفرینی و ایجاد اشتغال مستعدتر
 

 شدهریزي برنامه  رفتارنظریههاي   دانشجویان حضوري  شاغل و غیرشاغل بر اساس مؤلفههآزمون مقایس  

شده و رفتار کارآفرینانه  ك کنترل رفتار ادراپیرامونشاغل  در بین دانشجویان حضوري شاغل و غیر

که دانشجویان حضوري شاغل بیشتر از يطوربه. داري وجود دارد ادرصد اطمینان تفاوت معن 99با 

 نسبت به این يدهند یا درك بهتر آفرینانه از خود بروز می شاغل رفتار کار دانشجویان حضوري غیر

هاي کارآفرینی نظیر  خصوص سایر متغیر در. تري دارند شده قوي کنترل رفتار ادراك موضوع داشته و

شاغل تفاوت  حضوري شاغل و غیرشجویان نگرش، هنجارهاي ذهنی و قصد کارآفرینی بین دان

 ).4جدول (داري وجود ندارد  معنا
 

   دانشجویان حضوري  شاغل و غیرشاغلهآزمون مقایس: 4جدول

تعداد  متغیرها

 افراد

متغیر 

 بندي گروه

  میانگین

 

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

  آزمون

T 

  سطح

 داري معنی

 991/0 -098/0 شاغل 168
 نگرش

 -397/0 شاغل غیر 68
299/0-  

107/1 
63/1  105/0  

هنجارهاي  133/1 046/0 شاغل 168

 -294/0 شاغل غیر 68 ذهنی
248/0-  

033/1 
75/1  081/0  

کنترل رفتار  107/1 059/0 شاغل 168

 -463/0 شاغل غیر 68 ادراك شده
404/0-  

955/0 
81/2  006/0**  

 051/1 -138/0 شاغل 168
 قصد

 -206/0 شاغل غیر 68
068/0-  

855/0 
39/0  695/0  

 856/0 006/0 شاغل 168
 رفتار

 -484/0 شاغل غیر 68
47/0-  

082/1 
91/2  004/0*  

   01/0تر از  درصد و سطح خطاي کوچک 99داري با سطح اطمینان اسطح معن**

 05/0تر از  کوچک درصد و سطح خطاي 95اداري با سطح اطمینان سطح معن*

  

 شدهریزي برنامه  رفتارهاي نظریه اساس مؤلفهشاغل بر ویان مجازي  شاغل و غیر دانشجهآزمون مقایس  

 درصد 95شده با  جهت کنترل رفتار ادراكشاغل فقط به  در بین دانشجویان مجازي شاغل و غیر

ن کنترل رفتار  از غیرشاغال ن در این حوزه بیشترداري وجود دارد و شاغال ااطمینان تفاوت معن
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سایر متغیرها نظیر رفتار کارآفرینانه، قصد باره این در حالی است که در. ندشده دارادراك

داري در دو گروه دانشجویان  اکارآفرینی، نگرش به کارآفرینی و هنجارهاي ذهنی تفاوت معن

  ).5 جدول(مجازي شاغل و غیرشاغل نشان داده نشد 
 

   دانشجویان مجازي  شاغل و غیرشاغلهمقایس: 5جدول 

داد افراد تع متغیرها

 هر گروه

متغیر 

 بندي گروه

  میانگین

 

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

  آزمون

T 

  سطح

 داريامعن

 859/0 303/0 شاغل 168
 نگرش

 078/0 غیرشاغل 68
225/0  

953/0 
896/0  373/0  

هنجارهاي  837/0 136/0 شاغل 168

 -180/0 غیرشاغل 68 ذهنی
044/0-  

791/0 
324/1  189/0  

فتار کنترل ر 861/0 238/0 شاغل 168

 -234/0 غیرشاغل 68 ادراك شده
004/0  

749/0 
942/1  05/0  

 976/0 181/0 شاغل 168
 قصد

 213/0 غیرشاغل 68
032/0-  

036/1 
112/0-  911/0  

 957/0 299/0 شاغل 168
 رفتار

 -100/0 غیرشاغل 68
1/0  

173/1 
754/1  83/0  

   01/0تر از  درصد و سطح خطاي کوچک 99ان اداري با سطح اطمینسطح معن**

  05/0تر از  کوچک درصد و سطح خطاي 95اداري با سطح اطمینان سطح معن*

 

  گیري بحث و نتیجه .5

هاي کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان  ثیر آموزشأپژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ت

 .شده آجزن انجام پذیرفته استریزي برنامه  رنظریه رفتادانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بر اساس 

نظریه رفتار قصد .  نفر از دانشجویان کارآفرینی صورت گرفته است239این تحقیق با بررسی 

منظور توضیح و تفسیر رفتارهاي مبتنی عوامل فردي و اجتماعی را به) 1991(شده آجزن  ریزي برنامه

توجهی بین دانشجویان حضوري نشان داد که تفاوت قابلنتایج حاصل از تحقیق . گیرد میبر نیت دربر

نگرش کارآفرینی دانشجویان . شده وجود دارد ریزي برنامه   رفتارنظریهو مجازي در خصوص متغیرهاي 

 ،واقعدر. عوامل نیز به همین ترتیب استدر سایر . تر است مجازي نسبت به دانشجویان حضوري قوي

دهند، قصد  جویان حضوري رفتار کارآفرینانه از خود بروز میتر از دانش دانشجویان مجازي قوي

  .تر است شان نیز قوي بیشتري به کارآفرینی دارند و کنترل رفتار ادراك شده
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دانست که آموزش ) 2007(و ویلسون ) 1994(توان این موضوع را مرتبط با نظریه دایر  می

به اینکه توجهدهد و با حرفه را افزایش مین یک عنواعالقه دانشجویان به کارآفرینی بهکارآفرینی، 

 و تجربه کاري اندوخته دارند و از هستنددرصد دانشجویان مجازي شاغل در بخش دولتی  80بیش از 

 باعث شده تا قصد ،کند هاي جدیدي را باز می هاي کارآفرینی براي ایشان پنجره طرفی آموزش

ن بخش دولتی  شاغال،واقعدر. شان افزایش یابد دهش ر ادراكکارآفرینانه بیشتري داشته و کنترل رفتا

صورت خودانگیخته و با عالقه و هدف قبلی به آموزش روي آورده و از سرمایه وقت اندك خود که به

ترین افراد  کنند و مستعد هاي مختلف را با خود حمل می باري از تجربه برند، کوله بهترین استفاده را می

. دهند ن نشان میشاغال تري نسبت به غیر  و رفتار کارآفرینانه قويندجدیدکار  و اندازي کسب  راهبراي

 تنها در این قشر باعث کاهش رفتار و نگرش به کارآفرینیوجود امنیت شغلی و درآمد ثابت نه

  . پذیري و رفتارکارآفرینانه از خود بروز دهند د، بلکه فرصتی را ایجاد کرده که بتوانند ریسکوشمین

داري بیشتر و  اشده به طور معن انشجویان مجازي شاغل فقط کنترل رفتار ادراكهرچند در د

 که با وقت و انرژي بیشتر و نیروي ،، ولی در دانشجویان حضوري شاغلاستن شاغال تر از غیر قوي

 نگرش ،هستندجوانی و امید به آینده در این دانشکده مشغول به تحصیل و آموزش کارآفرینی 

تر  شده و درنتیجه رفتار کارآفرینانه در ایشان قوي ارهاي ذهنی، کنترل رفتار ادراكکارآفرینانه، هنج

 ،1975( همانگونه که شاپیرو ،درواقع. هاي انگیزشی و تخصصی دانست توان آن را ناشی از آموزش است که می

رفتارها، شناختی،  هاي جمعیت کند که نگرش کارآفرینی به عوامل بیرونی مانند ویژگیمطرح می) 1982

 ،در تحقیقی) 2006(همکارانش فایول و .  و دیگر عوامل مالی و اجتماعی بستگی داردها، فرهنگ مهارت

 دانشجوي کارشناسی ارشد 275اي بر قصد  هاي کارآفرینی و عوامل زمینه اثر متقابل آموزش«که با عنوان 

اثیرات مثبت و قوي را بر قصد هاي آموزش کارآفرینی ت  دریافتند برنامه، صورت گرفته است»فرانسوي

تر به  کنند نگرش مثبت بیان می) 2002( داگالس و شفرد ، همچنین.کندکارافرینانه دانشجویان ایفا می

کند که  شده نیز بیان میریزي شود و نظریه رفتار برنامه یممنجر تر  ریسک و استقالل به قصد کارآفرینانه قوي

  . د کارآفرینانه مقدم بر رفتار استنگرش مقدم بر قصد کارآفرینانه و قص

هاي آموزشی کارآفرینی   است که برنامهشدهثابت ) 2011(در تحقیقات دیگري از مایکل لورز 

 آموزش )2004 (لینانتحقیق در توجهی بر نگرش نسبت به رفتار و هنجارهاي ذهنی دارند اثرات قابل

تنها قصد آموزش کارآفرینی نه. ته شده استترین مباحث در نظر گرفعنوان یکی از مهمکارآفرینی به

کند  آپ را تقویت می بخشد بلکه رفتارهاي کارآفرینانه پس از مرحله استارت فرینانه را ارتقا میآکار

هاي آموزشی مستقل براي  ایجاد سرفصل :صورت پذیرد هاي تحقیق موارد زیر به یافته باتوجه

 موارد آموزشی انادتنظر اس فعالیت داشته و تحت،ی خوددانشجویان تا بتوانند در زمینه رشته تحصیل
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کار توسط دانشجویان و  و اندازي کسب ساختن  امکانات مناسب براي راهکارآفرینی را فراگیرند؛ فراهم

گذاري   در این مسیر براي یادگیري کاربردي کارآفرینی؛ سیاستانادتاسبا افزایش تعامل بیشتر 

هاي آموزشی، سمینارها، مالقات  ها، کارگاه نی در برگزاري بیشتر کنفرانسهاي دانشکده کارآفری برنامه

کردن هاي آموزشی و کاربردي  بودن کامل سر فصلنظري؛ دوري از  با کارآفرینان براي دانشجویان

ا به این همندي بیشتر آن منظور انگیزش بیشتر دانشجویان و عالقههاي درسی به چه بیشتر واحدهر

هاي کارآفرینانه  ز آغاز آموزش اپیشامعه آماري تحقیق و بررسی دانشجویان در دو بازه تغییر ج. مسیر

ها بر قصد کارافرینانه دانشجویان؛  ثیر این آموزشأهاي کارآفرینانه و بررسی ت  از اتمام آموزشو پس

تلف هاي کارآفرینانه در مراکز مخ استفاده از جامعه آماري متفاوت و غیردانشجو و بررسی آموزش

  .شده در دانشکده کارآفرینی و قصد کارآفرینانه دانشجویانهاي ارائهآموزشی و مقایسه آن با آموزش
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