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چكیده
مقدمه: در شرایط کنونی و در آینده با توجه به شرایط اقتصادی، جایگاه کارآفرینی و خوداشتغالی از عوامل مهم رشد 
کسب و کار می باشد. برای آماده سازی افراد به این عرصه نیاز به آموزش اثربخشی می باشد که بتواند در افراد ایجاد انگیزه 

نماید. شناسایی روش های اثربخش که بتواند به کارآفرینی افراد منجر شود هدف اصلی این مقاله می باشد.
روش ها: این مطالعه از نوع کمی )توصیفی-مقطعی( می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل اساتید و دانشجویان 
ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد و نمونه ی پژوهش شامل 80 دانشجو و 10نفر از اساتید می باشد که 
به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش از طریق پرسشنامه ی محقق ساخته انجام گرفت که پس 
 t از کسب اعتبار و روایی پرسشنامه، داد ه های پژوهش با استفاده ازروش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون

مستقل و t تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار spss ورژن 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد روش های اثربخش آموزش کارآفرینی از نظر اساتید و دانشجویان به ترتیب عبارتند از: 
یادگیری انفرادی، کار با افراد با تجربه، آموزش در محیط واقعی، یادگیری از طریق نرم افزارها، فعالیت گروهی، آموزش 
مجازی، کار انفرادی عملی و اجرای نمایشنامه می باشد. P-value در سطح0/001 به ترتیب عبارتند از0/97، 0/97، 0/62، 
0/56، 0/32، 0/40، 0/68 و 0/69 می باشد که نشان می دهد بین نظر اساتید و دانشجویان در مورد روش های اثربخش 

آموزش کارآفرینی تفاوتی و جود ندارد.
نتیجه گیری: استفاده از روش های فعال شامل کار انفرادی عملی، آموزش در محیط واقعی و کار با افراد با تجربه که 

دانشجویان را به صورت مستقیم درگیر می کند نتایجی به مراتب بهتر از سایر روش ها دارد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، اثربخشی آموزش
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مقدمه
ابتکار عمل نیروی محرکه ی تولید است که با تالش درگیر و 
توانایی کارآفرین انجام می شود و منجر به سود و ضرر می گردد 
)1(. کارآفرینی برای هر جامعه ی دارای سه منفعت است، این 

منافع عبارتند از: افزایش رشد اقتصادی ارتقای بهره وری و 
پدیدآمدن تکنولوژی ها، محصوالت و خدمات جدید )2(. 
توانمندی های  و  ویژگی ها  کارآفرینی  آموزش  فرآیند  طی 
کارآفرینانه، که برای راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای 
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 .)3( می گردد  تقویت  مخاطبان  در  است،  الزم  کارآفرینانه 
آموزش کارآفرینی در راستای تربیت افرادی با اعتماد به نفس 
باال، فرصت شناس و به طور کلی افرادی که تمایل بیشتری به 
راه اندازی کسب و کارهای مستقل دارند، طراحی شده اند )4(.
نگرش ها  برخی  شکل گیری  موجب  آفرینی  کار  آموزش 
اسکات  و  هانون  نظر  به  می شود  فراگیران  در  رفتارها  و 
(Hanoun & Scate) نتایج کوتاه مدت و بلندمدت آموزش 

باورهای  ارزشها و  نهادینه کردن  از: 1.  کارآفرینی عبارتند 
کارآفرینانه 2. ایجاد انگیزه و الهام بخشی در فراگیران بسوی 
کلیدی  توانایی های  توسعه ی   .3 کارآفرینانه  شغلی  مسیر 
کارآفرینانه 4. آمادگی برای خویش فرمایی و کار مستقل5. 
استفاده از تمام مهارت ها و توانایی های فردی 6. تغییر در نگرش 
و ایجاد عالیق کارآفرینانه )5(. پژوهشگران در تحقیقی گزارش 
کردند، آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینی، هنجارهای 
ذهنی و باور به خودکارآمدی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری 
دارد )6(. تاتیال (Taatila) در پژوهشی سال 2010 در اسپانیا، 
با عنوان یادگیری کارآفرینی در آموزش عالی که نتایج چهار 
پژوهش موردی را با هم مقایسه و تحلیل می نماید به این 
نتیجه رسید که مهارت های کارآفرینانه با پروژه های توسعه ی 
زندگی واقعی و عملی یادگرفته می شود و چرخه ی یادگیری 
کارآفرینانه، صالحیت های کارآفرینی را تقویت کرده و از آن 
حمایت می کند )7(. گراونیتز (Graevenitz) و همکارانش 
تأثیر آموزش  مقاله ی خود تحت عنوان  )لیبی، 2010(، در 
کارآفرینی، با جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دوره ی دبیرستان 
می باشد یک مدل یادگیری ارائه می دهد برای ایجاد ذهنیتی از 
کارآفرینی در دانش آموزان. نتایج به دست آمده گویای این 
حقیقت است افرادی که تحت آموزش قرار گرفته اند، قادر 
به راه اندازی کسب و کار برای خود شده است )8(. مسئله ی 
اساسی در این پژوهش این است که این آموزش باید به چه 
نحوه و با چه روشی انجام گیرد که تأثیر اصلی خود را بگذارد 

و نتیجه از قبل قابل پیش بینی باشد )9(.

با توجه به نتایجی که آموزش کارآفرینی دارد و نقش مؤثری که 
می تواند هم در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و 
سیاسی و بخصوص امور شخصی ایفا کند می توان به ضرورت 
آموزش کارآفرینی در جوامع پی برد. امروزه برای استفاده ی 
مؤثر از وقت و عمر که غنیمت و امانتی است در دست افراد 
باید از روش ها و شیوه هایی برای آموزش کارآفرینی استفاده 
کرد که عالوه بر به قوه رساندن استعداد درونی افراد بتواند 
جامعه را هم در رسیدن به اهداف اقتصادی مخصوصا اهداف 
تامین اشتغال جوانان یاری نماید. این امر میسر نمی شود مگر 
این که بتوان به شناسایی روش های مختلف آموزش کارآفرینی 
در حد تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی پرداخت و بعد 
از این امر در پی شناسایی روش های اثربخشی بود که بتواند ما 
را به مقصود و منظور اصلی برساند. همچنین با توجه به اینکه 
در تمام تحقیقات صورت گرفته تأثیر آموزش کارآفرینی را 
مورد بررسی قرار داده اند و هیچکدام تأثیر روش های آموزش 
را در نظر نگرفته اند و از این جهت خالء اصلی این تحقیقات 
بی توجهی به نوع آموزش و روش تدریسی است که برای 
آموزش در نظر گرفته شده است. بنابراین در این مقاله سعی بر 
این بوده تا به چند سؤال اساسی پاسخ داده شود: 1- روش های 
معمول آموزش کارآفرینی کدامند؟ 2- از نظر دانشجویان و 
اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کدام یک از آنها 
اثربخش ترند؟ 3- آیا بین نظر اساتید و دانشجویان در مورد 
اثربخشی روش های آموزش کارآفرینی تفاوتی وجود دارد؟

روشپژوهش
است.  )مقطعی(،  کمی  تحقیقات  دسته  از  حاضر،  تحقیق 
آخر  ترم  دانشجویان  شامل  تحقیق  این  آماری  جامعه ی 
کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 102 نفر 
و ده نفر از اساتید دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه تهران بودند. 
حجم نمونه دانشجویان با استفاده از جدول مورگان 80 نفر 
به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و برای اساتید دانشکده 
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کارآفرینی دانشگاه تهران از روش تمام شماری استفاده شد از 
بین 90 دانشجو فقط 80 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند 
اما همه ی اساتید همکاری نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی 
محقق ساخته است که دارای 42 سؤال در مورد روش های 
به کارگیری در آموزش کارآفرینی می باشد که در 8 دسته بندی 
کلی به ترتیب پرسشنامه عبارت بودند از یادگیری انفرادی، کار 
انفرادی عملی، کار با افراد با تجربه، فعالیت گروهی، آموزش 
مجازی، یادگیری از طریق نرم افزار، آموزش در محیط واقعی و 
در نهایت اجرای نمایشنامه بود. به منظور تعیین روایی پرسشنامه 
از نظر متخصصان )سه نفر از اساتید دانشکده ی کارآفرینی 
دانشگاه تهران و استاد راهنما و مشاور محقق( استفاده شد و 
به منظور تعیین روایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد 
که برای کل پرسشنامه حدود 0/72 به دست آمد. داده ها با 
استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 21تحلیل شد. در سطح آمار 
توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی مانند میانگین، میانه، 
و انحراف استاندارد استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از 

آزمون t تک نمونه ی و t مستقل استفاده شده است.

یافتهها
ارشد گرایش های  در توزیع فروانی 90 دانشجوی دوره ی 
مختلف کارآفرینی به روش تمام شماری انتخاب شدند که 
80 نفر از آنها حاضر به همکاری شدند و از بین اساتید که 
10 نفر از اعضای هیئت علمی رشته ی کارآفرینی بودند با پر 

نمودن پرسشنامه در این پژوهش همکاری نمودند.
در این تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاد شد. که 8 
روش )از یادگیری انفرادی، کار انفرادی عملی، کار با افراد با 
تجربه، فعالیت گروهی، آموزش مجازی، یادگیری از طریق نرم 
افزار، آموزش در محیط واقعی و در نهایت اجرای نمایشنامه( 
آموزش کارآفرینی را مورد سنجش قرار می دهد. نتایج تحقیقات 
توصیفی در رابطه با سوال اول پژوهش درجدول 1 ارائه شده 

است.

سوال دوم: از نظر دانشجویان و اساتید دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران کدام یک از آنها اثربخش ترند؟ همانطور که 
در جدول )2( مالحظه می شود بیشترین میانگین و انحراف 
استاندارد مربوط به کار با افراد با تجربه و کمترین میانگین و 
انحراف استاندارد مربوط به روش یادگیری انفرادی می باشد.
در بکار گیری روش آمار استنباطی، ابتدا به بررسی عادی یا نرمال 
بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده ها پرداخته شد. بعد از 
بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع داده ها، 
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد تا از نرمال 
بودن داده ها اطمینان حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده ها استفاده شد که 
نتایج آن در جدول3 ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول 
و سطوح معناداری بدست آمده هریک از متغیرهای پژوهش 
که بزرگتر از 0/05 می باشد، داده های تمام متغیر ها نرمال است 

و استفاده از آزمون های پارامتریک بالمانع است.
سوال سوم: آیا بین نظر اساتید و دانشجویان در مورد اثربخشی 
روش های آموزش کارآفرینی تفاوتی وجود دارد؟ همانطور 
که در جدول4 مشاهده می شود میانگین روش های آموزش 
از میانگین فرضی باالتر است و این نشان دهنده ی این است 
که روش های آموزش از نظر اساتید اثربخش می باشند که 
اثربخش ترین آنها به ترتیب مربوط به روش های کار با افراد 
با تجربه، کار انفرادی عملی، آموزش در محیط واقعی، آموزش 
مجازی، فعالیت گروهی، اجرای نمایشنامه، یادگیری انفرادی، 
یادگیری از طریق نرم افزار می باشد. برای تعیین معناداری 
اثربخش بودن روش های آموزش کارآفرینی از آزمون t تک 

نمونه ای استفاده شد )جدول4(.
اولین روش اثربخش از نظر دانشجویان روش کار با افراد با 
تجربه می باشد که نتایج آزمون t آن در جدول 4 ارائه شده است. 
همانطور که در جدول مشاهده می شود میانگین روش های 
آموزش از میانگین فرضی باالتر است و این نشان دهنده ی 
این است که روش های آموزش از نظر دانشجویان اثربخش 
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می باشند که اثربخش ترین آنها به ترتیب مربوط به کار انفرادی 
عملی، آموزش در محیط واقعی، کار با افراد با تجربه، آموزش 
مجازی، فعالیت گروهی، اجرای نمایشنامه، یادگیری انفرادی 
و در نهایت آموزش از طریق نرم افزار می باشد. برای تعیین 
معناداری اثربخش بودن روش های آموزش کارآفرینی از آزمون 

t تک نمونه ای استفاده می شود.
همانطور که در جدول 5 مالحظه می شود روش های آموزش 
کارآفرینی از نظر اساتید و دانشجویان در سطح 0/01 معنادار 
است.میزان t روش یادگیری انفرادی 39/07، روش کار انفرادی 
تجربه 21/51، روش  با  افراد  با  کار  عملی 52/36، روش 

  روش هاي آموزش كارآفريني  صاحبنظران  –پژوهشگران 
هاي اقتصاد و مراكز رشد، دانشكده- بازديدهاي علمي از مراكز اقتصادي و تجاري )10هاي نوين تدريس كارآفريني (بررسي روش

ايجاد وبالگ و بررسي نظرات  ژورنال و مقاالت جديد و ارائه كالسي آنها،
 هاپژوهدانش

ي طرح كسب و كار، انجام پروژه، بيان داستان زندگي كارآفرينان، مطالعه موردي، تهيه )11در آموزش كارآفريني (هاي تدريس شيوه
  استفاده از كامپيوترو ويدئو، كارگاه آموزشي و بازديد، مصاحبه با كارآفرينان،

اي توسط فراگيران، مشاورهها، ايفاي نقش، ارايه خدمات گردش و بازديد از شركت )12هاي تدريس كارآفريني (روش
 كاركردن با كارآفرينان، نوشتن مقاله و تحقيق، باشگاه فراگيران، كارگاه براي استادان

ي كار، بررسي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني   شاخه
 )13آموزش متوسطه (دانش

هاي كار بازديد از كسب و كارهاي محلي، دعوت از صاحبان كسب و كارها، پروژه
، مالقات با متخصصان كسب و كار، استفاده از دانش آموزان به عنوان گروهي

 مشاوران كارآفريني 

برنامه درسي آموزش كارآفريني: هدف، محتوا، روش 
 )9تدريس و شيوه ارزشيابي   (

هاي كاربردي و عملي، كارگاه آموزشي، روش آموزش سمينار، روش آموزشي روش
 شاركت بيروني، برنامه هاي آموزش از راه دورمصاحبه و مالقات با كارآفرينان، م

هاي تاثير آموزش كارآفريني بر قصد و ويژگي
  )5ي دانشجويان(كارآفرينانه

-تحقيقات كارآفريني، شبيه سازي، پخش فيلم كارآفريني، كارورزي، استفاده از سايت
 BPهاي كارآفريني، مسابقه ي طرح كسب و كار و نرم افزار

كارآفريني در آموزش عالي  تحليل وضعيت آموزش
 )14ايران (

كارآفريني از راه آموزش فردي، اقدام پژوهي، مطالعه موردي، كسب مهارت در تحليل 
 فرصت ها، تسلط بر مفهوم هاي بنيادي علمي

ارزيابي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد 
 )15اسالمي(

هاي كوچك، مطالعات امكان سنجي، روش مطالعات موردي، كارورزي در شركت
هاي رسمي كوچك، شبيه سازي و ايفاي حل مسئله، تمرينات گروهي از طريق گروه

 نقش

ي مقاطع تحصيلي ضرورت آموزش كارآفريني در همه
)16( 

 سخنراني، بازديدهاي علمي از كسب و كارهاي كوچك، مصاحبه با كارآفرينان موفق

-زش كارآفريني در رشتهبررسي و تحليل اثربخشي آمو
)17هاي كارآفريني با استفاده از مدل ماتريس رضايت (

نوشتن طرح كسب و كار، نوشتن رساله و مقاله، برگزاري آزمون توسط اساتيد، 
  هاي مرتبط با كارآفرينيشركت در كارگاههاي كارآفريني، شركت در همايش

سخنران "ارزيابي اثربخشي روش آموزش كارآفريني 
 )18("مهمان

ي موردي، مصاحبه با كارآفرينان، ي طرح كسب و كار، سخنراني استاد، مطالعهتوسعه
 سازي رفتاري، هدايت دانشجويان از سوي يك كارآفرين، مصاحبه با كارآفرينانشبيه

آموزان دانش آموزش كارآفريني و تĤثير آن بر نگرش
)19( 

تًا جوانان)، كار با مربيان با هاي الكترونيك، دعوت از كارآفرينان (عمدسخنراني
 تجربه، بازديد از كسب و كارهاي نوآورانه

هاي تكنيكافزايش تحصيالت كارآفريني در مراكز پلي
 )20ماساليبا  (

ها، تماشاي يك هاي درسي، سمينار، تكليف درسي، دسترسي به وب سايتكتاب
 بي، حل مسئلههاي آموزشي، يادگيري تجرسريال تلويزيوني، استفاده از بسته

)19آموزش كارآفريني و تاثير آن بر نگرش كارآفريني  ( هاي جايگزين، مطالعه موردي، سخنراني مهمان، طراحي و شبيه استفاده از رسانه
 سازي، سخنراني، حل مسئله، بحث گروهي

 

جدول 1- روش های موجود و مرسوم آموزش کارآفرینی
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فعالیت گروهی 54/90، روش آموزش مجازی38/52، روش 
اجرای نمایشنامه38/09، روش آموزش در محیط واقعی64/07، 
روش یادگیری از طریق نرم افزار34/44 بود. بیشترین آماره ی 
معناداری به ترتیب مربوط به روش های آموزش در محیط 
واقعی، فعالیت گروهی، کار انفرادی عملی، یادگیری انفرادی 
نرم  از طریق  یادگیری  نمایشنامه،  اجرای  آموزش مجازی، 
افزار، کار با افراد با تجربه می باشد. بنابراین با 0/99 اطمینان 
می توان گفت روش های آموزش کارآفرینی از نظر اساتید و 
دانشجویان مؤثر می باشد که موثرترین آن آموزش در محیط 
واقعی و کم اثرترین آن روش کار با افراد با تجربه می باشد. 
به منظور آزمون اینکه بین نظر دانشجویان و اساتید در مورد 
روش های آموزش کارآفرینی تفاوت وجود دارد یا خیر، از 
آزمون t مستقل استفاده شد که نتایج آن به این شرح ارائه شده 
است. روش یادگیری انفرادی در سطح معناداری 0/97 و با 
انحراف معیار در سطح استاد و دانشجو به ترتیب 5/34 و 
4/61 و با تفاوت میانگین 0/05- دارای T )0/03-( می باشد. 
روش کار انفرادی عملی در سطح معناداری 0/45 و با انحراف 
معیار در سطح استاد و دانشجو به ترتیب 5 و 4/95 و با تفاوت 
میانگین 0/75- دارای T )0/75-( است. روش کار با افراد با 
تجربه در سطح معناداری 0/97 و با انحراف معیار در سطح 
استاد و دانشجو به ترتیب 4/27 و 11/04 و با تفاوت میانگین 

  سطح معناداري  درجه آزادي  هاتفاوت ميانگين T  هاي تدريسروش
  001/0  9  33/8  85/5 كار با افراد با تجربه
  001/0  9  2/5  28/3 كار انفرادي عملي

  001/0  9  1/7  89/3  آموزش در محيط واقعي
  001/0  9  4/3  54/3 آموزش مجازي
  001/0  9  4/3  14/3 فعاليت گروهي
  001/0  9  6/2  85/2  اجراي نمايشنامه
  001/0  9  7/1  18/1  يادگيري انفرادي

  001/0  9  6/1  1 يادگيري از طريق نرم افزار
 

جدول 4- اثربخشی روش ها از نظر اساتید با استفاده از آزمون t تک نمونه ای

 دهندهتعداد افراد پاسخ  شاخص آماري
  انحراف  ميانگين  به پرسشنامه

  استاندارد
  67/4  24/19  90  يادگيري انفرادي
  94/4  31/27  90  كار انفرادي عملي

  5/10  43/29  90  كار با افراد با تجربه
  63/3  27/21  90 فعاليت گروهي
  43/5  06/22  90  آموزش مجازي
  93/4  81/19  90 اجراي نمايشنامه

يادگيري از طريق 
 افزارنرم

90  43/18  07/5  

آموزش در محيط 
  72/3  13/25  90  واقعي

 

جدول 2- یافته های توصیفی روش های آموزش کارآفرینی

 Z Sig  شاخص آماري مقياس

  61/0  88/1  يادگيري انفرادي
  79/0 02/1  كار انفرادي عملي

  62/0  75/1  كار با افراد با تجربه
  39/0  87/0  فعاليت گروهي
  43/0  01/1  آموزش مجازي
  49/0  84/1 اجراي نمايشنامه

  71/0  76/0 آموزش در محيط واقعي
 64/0 66/0 يادگيري از طريق نرم افزار

 

جدول 3- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             5 / 12

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-253-en.html


سال پنجم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 6

0/11- دارای T )0/03-( می باشد. روش فعالیت گروهی در 
سطح معناداری 0/62 و با انحراف معیاری در سطح دو گروه 
استاد و دانشجو که به ترتیب عبارت است از 21/8 و 21/2 
و با تفوت میانگین 0/59 مقدار T به دست آمده برابر است 
با )0/48(. در روش آموزش مجازی با انحراف معیاری در 
سطح استاد و دانشجو اعداد 4/47 و 5/55 و با تفاوت میانگین 
1/05 در سطح معناداری 0/56 مقدار T به دست آمده برابر 
بود با )0/57(. روش اجرای نمایشنامه در سطح معناداری 
0/32 و با انحراف معیار در سطح استاد و دانشجو به ترتیب 
2/88و 5/14 و با تفاوت میانگین 0/32 دارای T )0/19( است. 
روش یادگیری از طریق نرم افزار در سطح معناداری0/68و 
با انحراف معیار در سطح استاد و دانشجو به ترتیب 2/67 و 
5/31 و با تفاوت میانگین 0/07 دارای T )0/04( است. آموزش 
در محیط واقعی در سطح معناداری0/69 و با انحراف معیار 
در سطح استاد و دانشجو به ترتیب 3/62 و 3/74 و با تفاوت 

میانگین0/6- دارای T )0/47-( است.
نزدیک  هم  به  کارآفرینی  آموزش  روش های  میانگین های 
می باشد و تفاوت کمی باهم دارند و سطح معناداری نیز گویایاین 
بود که تفاوت معناداری بین نظر اساتید و دانشجویان نیست 
به طوری که روش های آموزش کارآفرینی که شامل یادگیری 
انفرادی، کار انفرادی عملی، کار با افراد با تجربه، فعالیت 
گروهی، اجرای نمایشنامه، یادگیری از طریق نرم افزارو آموزش 

در محیط واقعی نشان می دهد بین نظر اساتید و دانشجویان 
در مورد روش های آموزش کارآفرینی درسطح 0/95 تفاوت 

معناداری وجود ندارد.

بحثونتیجهگیری
هدف از این پژوهش شناسایی مجموعه روش های آموزش بود 
تا بر اساس آن بتوان جریان تدریس را هر چه بهتر مدیریت 
نمود و اثربخشی آن را بیشتر کرد. بر اساس یافته های پژوهش 
تعدادی از روش ها که قابلیت آموزش کارآفرینی را داشته 
باشد و بتوانند زمینه ی کارآفرین شدن افراد را فراهم نماید 
شامل کار با افراد با تجربه، فعالیت گروهی، آموزش مجازی، 
اجرای نمایشنامه، یادگیری از طریق نرم افزار و یادگیری در 

محیط واقعی است.
بر اساس یافته های این پژوهش، روش تدریس به شیوه ی کار 
انفرادی عملی که شامل )کارورزی، بازدیدهای عملی، کارهای 
خارج کالس، پروژه های فردی، سمینار، برگزاری کارگاه، 
پروژه های تحقیقاتی، تدوین طرح کسب و کار( می باشد در 
اولویت اول اساتید و دانشجویان مورد تحقیق قرار دارد که 
همسو با یافته سولومون (Solomon) و همکاران )آمریکا، 
2009( و شرمن (Sherman) و همکارانش )انگلیس، 2008( 

بود )21(.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش در محیط واقعی در 

  سطح معناداري  درجه آزادي  هاتفاوت ميانگين T  هاي تدريسروش
  01/0  79  44/8  57/6 كار با افراد با تجربه
  01/0  79  45/6  64/11 كار انفرادي عملي

  01/0  79  7/7  36/8  آموزش در محيط واقعي
  01/0  9  95/0  53/4 آموزش مجازي
  01/0  79  7/3  95/3 فعاليت گروهي
  01/0  79  27/2  38/3  اجراي نمايشنامه
  01/0  79  75/1  14/3  يادگيري انفرادي

  01/0  79  27/2  55/1 يادگيري از طريق نرم افزار
 

جدول 5- اثربخشی روش ها از نظر دانشجویان با استفاده از آزمون t تک نمونه ای
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رتبه ی دوم کسانی است که به پرسشنامه ی مربوط در رابطه 
با این پژوهش جواب دادند قرار گرفته است که شامل )انجام 
سفرهای مربوطه، قرار گرفتن در محیط های کارآفرینی، مواجهه 
با تهدیدها و بحرانها، بازدید از کسب و کار، حل مسئله، تبدیل 
ایده به طرح های عملیاتی، کسب مهارت در تحلیل فرصت ها، 
تحقیقات کارآفرینی، مطالعات موردی، ارزیای طرح کسب و 
کار، کارآفرینی اکتشافی( بیشترین توافق را در مورد اثربخشی 
روش داشت. نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج 
 (Mc ام سی موالنگ والنک ،)تحقیقات عزیزی و طاهری )1392
 (Klofsten) ایتالیا، 2007(، کلوف استان( Mullong & Long)

)اسپانیا، 2000(، )کارکتو (Kuratko) )آلمان، 2005(، ماسالیبا 
(Mwasalwiba) )استرالیا، 2010(، در مورد اثربخش تر بودن 

روش آموزش در محیط واقعی همسو و هم جهت است )19(. 
در تبیین این یافته ها می توان گفت به نظر می رسد روش آموزش 
در محیط واقعی به دلیل درگیر کردن دانشجو با محیط واقعی 
و با مسائل حقیقی می تواند استعداد افراد و حس کنجکاوی 
آنها را شکوفا نموده و آنها را وارد میدان عمل نماید. مزیت 
این روش در این است امر جستجو و تحقیق توسط فراگیرنده 
انجام می شود و تأثیر زیادی بر یادگیری دارد. خالقیت در مسئله 
و یا برخورد با موقعیت های مبهم را به خوبی فرا می گیرند و 

یادگیرنده به طور مستقل یاد می گیرد.
در این مطالعه، شیوه تدریس کار با افراد با تجربه )دعوت از 
کارآفرینان، کار با مربیان با تجربه، سخنرانی افراد کارآفرین، 
کارآفرین،  یک  با  مصاحبه  شاغل،  کارآفرینان  با  مشاوره 
مربی گری توسط یک کارآفرین، برقراری ارتباط با کارآفرینان، 
سازمان های کارآفرینی( در رده ی سوم اثربخشی نظرات جامعه 
مورد تحقیق قرار گرفته  است. این مزیت با تحقیقات افرادی 
همچون )نیک و گرین (Neck and Green) )آمریکا، 2011(، 
نیسوال و پکوال، (Nysoulav & Packuolo) )آفریقا، 2012(، 
 (Shepherd) شپرد   ،)2007 )ایتالیا،   (Solomon) سولومن 
)انگلیس، 2004(، وسپرد (Vespert) )ایتالیا، 2004(، هیلز، 

(Hills) )اسپانیا، 1998( همسو می باشد )22(.

اولویت چهارم در این روش بر اساس نظرخواهی که از اساتید 
و دانشجویان جامعه مورد نظر به عمل آمده است با روش 
آموزش مجازی می باشد که شامل بازدید از سایت کسب و 
کارهای نوآورانه، دسترسی به وب سایت ها، سخنرانی های 
الکترونیک، دانشگاه یا مدارس مجازی، آموزش از راه دور 
می باشد. این روش می تواند تصاویر واقعی تری از کارآفرینی 
جورمن(  و  گارسیا  )هگ،  دهد  ارایه  درس  کالس  به  را 
(Hogg, Gharsya, Gorman)، )آفریقا، 2007(. از آنجایی که 

این روش نیازمند امکانات، تجهیزات و منابع مالی نسبتًا زیادی 
است به نظر می رسد به این دلیل این روش مورد استقبال قرار 

نمی گیرد )12(.
جامعه  دانشجویان  و  اساتید  تایید  مورد  که  بعدی  اولویت 
مورد تحقیق بوده است مربوط به فعالیت گروهی می باشد که 
زیر مجموعه های آن شامل کار تیمی، کلوب های کارآفرینی، 
تبادل نظر، گروه های متمرکز، بارش مغزی میزگرد، یادگیری 
مشارکتی، بحث و گفتگو می باشد سولومن (Solomon)، با 
بررسی 279 دانشجو به روش نیمه آزمایشی متوجه شد این 
روش بعد از تدوین طرح کسب و کار اثربخشی بیشتری دارد 
با توجه اولویت این روش در این پژوهش و نتایجی که از 
پرسشنامه استخراج شده است، نتایج با تحقیقات سولومن 
(Solomon) )آمریکا، 2005( در تحقیقاتی که در خصوص 

آموزش کارآفرینی در ایاالت متحده در سالهای )2004 و 2005( 
انجام داد همسویی دارد، به این نتیجه رسید که روش های 
به  پایه ی  بر  به سمت روش های  بیشتر  آموزش کارآفرینی 
اشتراک گذاری دانش مانند سخنران مهمان و بحث های کالسی 

در حال گسترش است )21(.
در تبیین این یافته می توان گفت این روش به نظر می رسد، 
فرصتی را فراهم می آورد که فرد از طریق آن، به همدلی و 
همفکری از موضوع مورد بحث، با بقیه اعضا گروه برسد و 

سطوح و میزان توجه را در کالس درس افزایش می دهد.
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اولویت ششم با توجه به نظر جامعه مورد پژوهش با روش 
اجرای نمایشنامه بازی های کسب و کار و ایفای نقش قرار 
یافته های  با  این روش همسو  نبودن  اثربخش  که  می گیرد. 
 .)24( می باشد   ،)1388( ختایی  و   )2011( گرین  و  گردن 
ختایی )1388(، این روش را برای آموزش کارآفرینی اثربخش 
نمی داند. گردن وگرین )2011( این روش را به عنوان مکمل 
روش های تدریس سنتی معرفی می کنند به شرط آنکه نتایج 

از قبل تعیین نشده باشد )24(.
در این مطالعه، یادگیری انفرادی شامل )رقابت در طرح تجاری، 
مسابقه ی طرح کسب و کار( در اولویت هفتم قرار دارد که 
دانشجویان با محیط رقابت و طرح های مختلف آشنا می 
شوند. اولویت هشتم با توجه به نظر جامعه مورد پژوهش 
روش آموزش از طریق نرم افزار )نرم افزار BP، شبیه سازی، 
نرم افزارهای کامپیوتری، برنامه SMC، بازی کامپیوتری( بود 
که با نتایج مطالعه )فایول  (Fayoll) آلمانی،2010( ، )استامپف 
و همکاران Stumpf & at all( )استرالیا،2007( ناهمسو می باشد 
برای  متخصصان  برخی  که  است  روشی  این روش   .)18(
مهارت های  و  خصوصیات  و  صفات  تدریس  و  آموزش 
شبیه سازی  تمرینات  طول  در  کرده اند.  پیشنهاد  کارآفرینی 
کسب و کار، فراگیران با رویدادهای بحرانی مواجه می شوند 
که باعث می شود تفکر بحرانی، درک کردن و بهبود مهارت های 
تأثیرگذاری آنان را بهبود بخشد. این روش فرصتی برای دانش 
آموزان در قالب دیدن، حس کردن و تجربه ی احساسات مرتبط 
را به وسیله ی یک سیستم و یک مجموعه از قوانین به حاشیه 
رانده شده فراهم می کند )فایول  Fayolle( )آامانی، 2010(، 
استامپف و همکاران )2007(، شبیه سازی را در برنامه های 

آموزش کارآفرینی الزم می دانند )17(.
نتایج پژوهش نشان دهنده ی این امر است که هر دو گروه مورد 
نظر پژوهش )اساتید و دانشجویان( به روش ها و شیوه های از 
آموزش بیشتر عالقمند هستند و آن را جزء روش های اثربخش 
معرفی می کنند که بیشتر با محیط واقعی و فعالیت های عملی 
سازگار باشد هر روشی که بتواند شرایط و موقعیت واقعی 
را معرفی کند و فرد را با واقعیت های اقتصادی و زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی برای شروع یک فعالیت آشنا سازد دارای 
اثربخشی باالتری نسبت به روش های است که تنها جنبه ی 

تئوری روش را در نظر دارند.
مانند هر پژوهش دیگر محدودیت هایی دارد  این پژوهش 
مورد  جامعه ی  پژوهش،  جامعه ی  در  محدودیت  ازجمله 
پژوهش محدود بوده لذا در تعمیم پذیری نتایج باید احتیاط 
کرد. محدودیت دیگر، نبود پرسشنامه ی هنجار در زمینه ی 
کمبود  عالوه  به  می باشد.  کارآفرینی  آموزش  روش های 
پژوهش در زمینه ی روش های آموزش کار آفرینی می باشد. 
در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود پژوهش در این زمینه 
به ویژه با روش های کیفی مانند مصاحبه گسترش یابد و از 
نمونه ی گسترده تری استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود 
روش های آموزش کارآفرینی بین رشته های مختلف توسعه 
یابد. این مقاله استخراج شده از پایان نامه ارشد نویسنده است 
که با تالش و همکاری استاد گران مایه و عالیقدر، جناب 
دکتر حسین عبدالهی فراهم شد امید است توانسته باشد در 
راه اعتالی آموزش قدمی هر چند کوچک برداشته باشد و 
راهنمای باشد در راه مسیر سایر پژوهش های محققانی که در 

این راه خواهان افزایش کارآفرینی می باشند.
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Identify the Effective Methods in Entrepreneurship 
Education

Abdollahi Hossein1, *Maghsoudi Somayhe2

Abstract

Introduction: The entrepreneurship and self-employment status is an important factor in business growth, 

in the current situation and in the future due to the economic conditions. To motivate people, an effective 

education is required. The main goal of this article is identifying the effective methods that can lead people 

into entrepreneurship.

Methods: This study is a descriptive study. The sample size of this study is 80 students and professors 

from Tehran University Faculty and Entrepreneurship that were selected by simple random sampling. After 

the acquisition of the questionnaire validity and reliability, the data were analyzed using descriptive and 

inferential statistical methods including T-independent and one-sample t-test, using SPSS (21).

Results: The results showed that the effective methods in entrepreneurship teaching consist of: individual 

learning, working with experienced people, learning through soft wares, group learning, e-learning, and practical 

individual working. The P-value level was 0.97, 0.97, 0.62, 0.56, 0.32, 0.40, 0.68 and 0.69 respectively. There 

were no differences between faculty and students views about effective methods in entrepreneur teaching.

Conclusion: Applying active methods including of practical individual working, teaching in a real 

environment and working with experienced people that directly involve students, has better results in 

comparison to other techniques.

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, Effective Education
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پرسشنامه ی تعیین روش های اثربخشی آموزش کارآفرینی

دانشجوی گرامی این پرسشنامه به منظور تعیین روشهای اثربخش آموزش کارآفرینی تنظیم شده است. لذا خواهشمند است برای 
دستیابی به نتایج درست در کمال صبر و حوصله به سواالت پاسخ دهید و ما را در رسیدن به نتایج حقیقی یاری فرمایید.از اینکه 

زمان ارزشمند خود را برای پاسخ به این پرسشنامه اختصاص می دهید، پیشاپیش کمال تشکر و قدرانی را دارم.
الف: اطالعات جمعیت شناختی

رشته و گرایش تحصیلی:..................................................................................... پسر:   دختر:   جنسیت:  
ب: سواالت تعیین روش های اثربخش آموزش کارآفرینی
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دستورالعمل: 
خواهشمند است، پس از مطالعه هر یک از گزاره ها، گزینه ای را که با تجارب و نگرش شما در مورد اثربخشی هر 

یک از روش های آموزش کارآفرینی تطبیق می کندبا عالمت )×( در مقابل گزینه ی مورد نظر، انتخاب نمائید.

1( یادگیری انفرادی )رقابت در طرح تجاری، مسابقه ی طرح کسب و کار(
این روش می تواند مبانی تئوری کارآفرینی را به افراد انتقال دهد.

قادر است در تشخیص استعدادها و پرورش آنها به افراد کارآفرین کمک کند.
قادر است روحیه ی ریسک پذیری را در افراد کارآفرین تقویت نماید.

می تواند زمینه های اشتغال را در دنیای واقعی فراهم نماید.
می تواند در توسعه مهارت های مورد نیاز برای کارآفرین شدن به افراد کمک کند.

2( کار انفرادی عملی )کارورزی، بازدیدهای علمی، کارهای خارج از کالس،پروژه های فردی، سمینار، برگزاری کارگاه، پروژه های تحقیقاتی، تدوین 
طرح کسب و کار(

این روش قادر است میزان اعتماد به نفس را در افراد افزایش دهد.
قادر به افزایش روحیه ی ریسک پذیری برای شروع کار تازه در افراد است.

می تواند به اندازه ی کافی اطالعات شغلی فرد را افزایش دهد.
می تواند در دیدگاه افراد نسبت به تغییر انعطاف ایجاد نماید.

می تواند زمینه های الزم را برای پرورش استعداد افراد در زمینه های کاری مختلف ایجاد نماید.
می تواند منجر به ایجاد زمینه های شغلی جدید در جامعه می شود. 

3( کار با افراد با تجربه )دعوت از کارآفرینان، کار با مربیان با تجربه، سخنرانی افراد کارآفرین مشاوره با کارآفرینان شاغل، مصاحبه با یک کارآفرین، 
مربی گری توسط یک کارآفرین، برقراری ارتباط با کارآفرینان و سازمان های کارآفرینی(

دانش مورد نیاز برای کارآفرین شدن را انتقال می دهد.
می تواند در حل مشکالت اشتغال و بهبود بهره وری موثر باشد.

می تواند در پرورش ویژگی های کارآفرین شدن در فرد موثر باشد.
می تواند به تحریک انگیزه در فرد کارآفرین منجر شود.

می تواند فرد را در تغییر نگرش فرد نسبت به امور یاری دهد.
می تواند قدرت ریسک پذیری را در فرد افزایش دهد.
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دستورالعمل: 
خواهشمند است، پس از مطالعه هر یک از گزاره ها، گزینه ای را که با تجارب و نگرش شما در مورد اثربخشی هر 

یک از روش های آموزش کارآفرینی تطبیق می کندبا عالمت )×( در مقابل گزینه ی مورد نظر، انتخاب نمائید.

4( فعالیت گروهی )کار تیمی، کلوب های کارآفرین، تبادل نظر،گروههای متمرکز،بارش مغزی، Discussion forums ، میزگرد )پانل(، یادگیری مشارکتی، 
بحث و گفتگو(

 این روش می تواتد مبانی تئوری کارآفرینی را به افراد انتقال دهد.
قادر است در تشخیص استعدادها و پرورش آنها به افراد کارآفرین کمک کند.

قادر است روحیه ی ریسک پذیری را در افراد کارآفرین تقویت نماید.
می تواند زمینه های اشتغال را در دنیای واقعی فراهم نماید.

می تواند در توسعه مهارت های مورد نیاز برای کارآفرین شدن به افراد کمک کند.
5( آموزش مجازی )بازدید از سایت های کسب و کار نوآورانه،دسترسی به وب سایت ها، سخنرانی های الکترونیک، دانشگاه یا مدارس مجازی، آموزش 

از راه دور(

این روش قادر است انگیزه های افراد را برای ایجاد شغل تقویت نماید.
قادر است ویژگی های کارآفرین شدن را در افراد ایجاد نماید.

می تواند مهارت های مورد نیاز برای شروع کار را در افراد به وجود آورد.
از این طریق می توان تئوری های مربوط به کارآفرینی را کسب کرد.

می تواند زمینه های اشتغال را در دنیای واقعی به وجود آورد.
این روش روحیه ی مخاطره پذیری را برای آغاز کاری نو تقویت می کند.

6( یادگیری از طریق نرم افزار )نرم افزار BP ،شبیه سازی، نرم افزارهای کامپیوتری، برنامه SMC، بازی کامپیوتری(
این روش می تواند افراد را نسبت به تغییر منعطف کند.

 می تواند زمینه های اشتغال را در جامعه به وجود بیاورد.
می تواند میزان اعتماد به نفس را در آغاز یک شغل جدید در افراد باال می برد.

دانش مورد نیاز برای کار مورد نظر را در اختیار فرد قرار می دهند.
میل به توفیق طلبی،کسب ثروت و تمایل به ساختن چیزی نو توسط این روش منتقل می شود.

7( آموزش در محیط واقعی)انجام سفرهای مربوط، قرار گرفتن در محیط های کارآفرینی،مواجهه با تهدیدها و بحران ها، بازدید از کسب و کار، حل 
مسئله، تبدیل ایده به طرح های عملیاتی، کسب مهارت در تحلیل فرصت ها، تحقیقات کارآفرینی، مطالعات موردی، ارزیابی طرح کسب و کار، کارآفرینی 

اکتشافی(

این روش می تواتد مبانی تئوری کارآفرینی را به افراد انتقال دهد.
قادر است در تشخیص استعدادها و پرورش آنها به افراد کارآفرین کمک کند.

قادر است روحیه ی ریسک پذیری را در افراد کارآفرین تقویت نماید.
می تواند زمینه های اشتغال را در دنیای واقعی فراهم نماید.

می تواند در توسعه مهارت های مورد نیاز برای کارآفرین شدن به افراد کمک کند.
8( )اجرای نمایشنامه ها، بازی های کسب و کار، ایفای نقش(

این روش زمینه الزم برای تشخیص فرصت کارآفرینی را فراهم می کند .
قادر است مهارت های کارآفرینانه را در افراد تقویت نماید.

قادر است در تشخیص استعدادها و پرورش آنها به افراد کارآفرین کمک کند.
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