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 چکيده
دانشگاه  تاثیر طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب وکار در بررسی پژوهش، این هدف

 اطالعات و داده ها گردآوری روش نظر از و کاربردی هدف، و ماهیت نظر از پژوهش این .بود تهران

 و میدانی روش به پرسشنامه کمیلت طریق از نیاز مورد داده های که بود، پیمایشی توصیفی نوع از

 جامعه .شدند گردآوری فیش برداری روش به کتابخانه ای مطالعات طریق از نیاز مورد اطالعات

با  که بودند،نفر 011به تعداد  دانشجویان مدیریت کسب وکارهای کوچک دانشگاه تهران آماری،

 آماری محاسبات انجام جهت توجه به حجم  محدود جامعه آماری از روش سرشماری استفاده  شد.

لذا با هدف بررسی شد.  استفاده اس.اس.پی.اس رایانه ای افزار نرم از و رگرسیون تحلیل روش از

وکار )شامل ابعاد نیت تأثیر طراحی آموزشی)محتوای آموزشی( بر نگرش دانشجویان به کسب 

کارآفرینی، ادراك از محیط  کارآفرینانه، نگرش به رقابت، نگرش به پول، نگرش به تغییر، نگرش به

اند که طراحی آموزشی تأثیر دانشگاه، حمایت محیطی و موانع محیطی( به این نتیجه دست یافته

 مستقیم و معناداری بر نگرش دانشجویان به کسب وکار دارد.
 

 طراحی آموزشی، نگرش به کسب وکار، رشته مدیریت کسب وکارهای کوچک :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

ینی  عامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و  جامعه را به سمت کارآفر

تغییرات نوآورانه سوق می دهد و باعث ارتقا کیفیت و زندگی و بهره وری مناسب از منابع ملی می گردد.کارآفرینی یکی از ابزارهای کلیدی 

های گذشته آمار بیکاری در سراسر جهان با افزایش روبرو بوده است. افراد  به کسب وکار است. طی دهه جهت افزایش نگرش دانشجویان

و مهارتهای الزم را  های فردی آموختگانی هستند که توانایی اند. یکی از دالیل آن دانش جوان به ویژه با مشکل ورود به بازار کار مواجه شده

 التحصیلی باشد، بلکه برای سازی در خصوص کارآفرینی نباید بعد از فارغ مسلم است، آماده دارند. آنچهاندازی کسب و کار مناسب ن برای راه

تحقق این امر الزم است طی فرایندی و در حین تحصیل مقدمات الزم فراهم و موانع و محدودیتها برطرف شود. یکی از مهمترین این 

رفتار  است. ایجاد نگرش کارآفرینانه در دانشجویان شرط الزم برای بروز«دانشجویان نه کارآفرینا نگرشهای » مقدمات تحت تأثیر قرار دادن

اند؛ عوامل برون دانشگاهی  عوامل برون دانشگاهی کارآفرینانه از سوی آنان است. این نگرشها متأثر از دو دسته عوامل درون دانشگاهی و

قتصادی و سیاسی و غیره است و معموالً نگرش دانشجویان را به مختلف فرهنگی، ا مشتمل برحیطه بسیار گستردهای از عوامل
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دانشگاهی باشد که می تواند نگرش  درون نظامطراحی آموزشی طورغیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. عوامل درون دانشگاهی شامل 

ا بروز رفتار کارآفرینانه از سوی دانشجویان ریزی برای تقویت آنه شناسایی و برنامه دانشجویان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و

تر میسازد. طراحی آموزشی هم یک علم است زیرا که از یک سری نظریه ها و روشها استفاده می کند و بر دروندادها و  رامحتمل

 0،211۲است )پیسکوریچ بروندادهایی از اطالعات متمرکز است و هم یک هنر است به این خاطرکه با خالقیت و تواناییهای طراح در ارتباط

به عبارت دیگر طراحی آموزشی روشی است که مربیان و طراحان از منابع در دسترس جهت پاسخ به نیازهای ( 0۹۳0،به نقل از زندی

را بنابراین مربیان باید این مطلب ( 0۹۳0 ،به نقل از زندی 211۲به نقل شاهین، 2،211۲یادگیرندگان از آن استفاده می کنند )پاتریسیا 

بخوبی مد نظر داشته باشند که بهترین روش انتقال دانش به یادگیرندگان استفاده از هنر طراحی آموزشی است در نتیجه مربیان حرفه ای 

همیشه تالششان بر این است تا بین برنامه درسی و نیازهای یاد گیرندگان نوعی تعادل بوجود بیاورند و این تعادل بواسطه طراحی آموزشی 

قبل از اجرای برنامه انتخاب  ،توسط متخصصان موضوعات درسی و یا برنامه ریز  ،محتوایی که باید آموزش داده شود .بل حصول استموثر قا

 .وسعت و توالی منطقی موضوعها :و سازماندهی می شود. در سازماندهی محتوای برنامه دو موضوع از اهمیتی فوق العاده برخوردار است

فرایندها  ،اندیشه ها ،اصول ،محتوا می تواند متشکل از مفاهیم .یا نحوة ارتباط بین موضوعهای رایج در محتوا است وسعت محتوا به ترکیب و

 سو با یک از جهان، در کارآفرینی دانشگاهی های آموزش از دهه 1 از بیش گذشت با. (0۹۲1ملکی،و مهارت های مربوط به موضوع باشند)

 کشور، در کارآفرینی اثربخش آموزش اهمیت و ضرورت سوی دیگر، از کارآفرینی، مشاوران و کارشناسان ان،مربی به جامعه امروز نیاز مالحظه

 سال طی آن توسعه و تهران دانشگاه در مدیریت کارآفرینی آموزشی گروه تشکیل. است گشته آشکار امر متولیان بر، کارشناسی سطح در

 این اثربخش است تداوم بدیهی. شود می محسوب ضرورت این به توجه راستای در لیعم گامی دانشکده کارآفرینی، قالب در گذشته های

 میسر به کسب وکار آموختگان دانش رفتار و نگرش بر آن ثارآ جمله تعیین از، آن وردهای دستا مستمر ارزیابی صورت در تنها ها، دوره

 دانشجویان نگرش تغییر مورد بررسی، دوره های اگر زیرات، اس اهمیت حائز نیز اقتصادی نظر از تحقیق این نتایج سوی دیگر، از .بود خواهد

از  بیشتری تعداد آینده، در آموختگان دانش این تعداد افزایش با که داشت انتظار توان شود، می موجب را کارآفرینی های ویژگی به نسبت

 کارآفرینانه های نگرش تقویت .یابد افزایش اقتصادی ر توسعهمسی در کشور سرعت، طریق این از و شوند ظاهر کشور کارآفرینان جمع در آنان

 به نیاز باورهای تقویت کننده ی گسترش با نیفزاید، کشور کارآفرینان تعداد بر اگر حتی کشور، آموختگان دانشگاه های دانش میان در

 نزدیکان ه،خانواد اعضای آموختگان، دانش این یانم در را یاد شده و ویژگی های مفاهیم ... و خالقیت ابهام، تحمل پذیری، ریسک موفقیت،

بنابراین تاثیر طراحی کرد.  خواهد تقویت و کارآفرینی خالقیت مسیر در را جامعه فضای ،طریق این از ،نهایت در و ایشان کار نیز محیط و

یکی از مهم ترین اقدام های  افزایش  آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب وکار در این پژوهش بررسی می شود زیرا اعتقاد بر این است

 نگرش دانشجویان به کسب وکار، طراحی آموزشی است.

 اهداف کلی پژوهش 
 دانشگاه تهران. وکارهای کوچکمدیریت کسب  وکار رشتهبررسی تأثیر طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب 

 هدف ویژه:

 دانشگاه تهران. وکارهای کوچکمدیریت کسب  وکار رشتهه کسب تأثیر محتوای واحد درسی برنگرش دانشجویان ب بررسی -0

 پيشينه پژوهش

 طراحی آموزشی
 آموزش .برای اینکه درك بهتری از طراحی آموزشی داشته باشیم ابتدا باید آموزش و طراحی را به شکل مناسبی تعریف کنیم

انجام می گیرد و هدف آن دستیابی هر چه بیشتر یادگیرنده به  مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود یا

 به نیاز دیگری جدی کار هر مانند و است جدی و عمدی کار یک فعالیت این تعریف این با که( 0۹۲1 فردانش،های آموزشی است)  هدف

ساختن و آماده  ،ترسیم ،نظریه ذهنی اندیشیدن یا تنظیم یک ،نیز در لغت به معنای اختراع کردن ی دارد طراحیاندیش پیش و طراحی

و سر انجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول  ،اختصاص دادن یا بکارگیری منابع برای دستیابی به یک هدف ،کردن پیش نویس یک نقشه

 .آنچه که از پیش تعیین شده آمده است

های آموزشی  ونگی دستیابی به هدفطراحی آموزشی را می توان براساس تعاریف فوق تهیه نقشه های مشخص در مورد چگ

ها  های آموزشی مجموعه ای فعالیت عنوان هدفه ها ب ها و مهارت عبارت دیگر هر گاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشه ب .تعریف کرد

طراحی آموزشی را  بنابراین .در واقع طراحی آموزشی انجام شده است ،های آموزشی قبل از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم گردد و روش
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ها و عواطف شاگردان دانست)  مهارت ،ها های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش می توان تجویز یا پیش بینی روش

  .(0۹۲1،لشین و همکاران، ترجمه فردانش

که از دانش اصول طراحی آموزشی ( هر معلم یا آموزش گری  0۹۲1به نقل سیف،  ،211۲گالس وکلر ) ،ویگر ،گانیه بنا به گفته

 فعال و فرد گیری یاد به کمک آموزشی طراحی از هدف است. مند بهره  برخودار باشد از بینش وسیع تری برای کمک به یاد گیرندگان

در  ،نشجوچه بین یک معلم و یک دا  ،ن هدف ویژگی آموزش است در هر جایی که روی دهدای و است آن از پشتیبانی و او گیری یاد کردن

یا در یک محیط کار. برای پشتیبانی از یاد گیری آموزش باید برنامه ریزی شود  ،در گروهی از بزرگساالن عالقه مند ،کالسی از یک مدرسه

ت لذ ،یادگیری که آموزش به آن یاری می رساند باید تمام افراد را به اهداف استفاده بهینه از استعدادهایشان .نه بر حسب اتفاق رخ دهد

بردن از زندگی و سازش با محیط فیزیکی و اجتماعی نزدیک ترسازد. طبیعتا این بدین معنی نیست که برنامه ریزی آموزش اثر یکسان 

طور کامل ه هدف آموزش برنامه ریزی شده کمک به فرد است تا ب .سازی افراد مختلف را دارد بر عکس گوناگونی بین افراد افزایش می یابد

 .(0۹11،ترجمه علی آبادی ؛ر جهت فردیت خود رشد کند) گانیه و همکارانو تا حد ممکن د

عنوان یک فرآیند سیستماتیک و اندیشمندانه تعریف ه ( طراحی آموزشی را ب ۲،211۲، به نقل شاهین211۲)  1و ریگان ۹اسمیت

بنا براین یک طراح . می شوند بردهکاره ب منظور فعالیت های آموزشی در یک نقشه کلیه کرده اند که در آن اصول یاد گیری و آموزش ب

 .آموزشی اکثر اوقات همانند یک مهندس عمل می کند

طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت 

طراحی  .(0۹10است )نوروزی،  "اساس اهداف در شرایط خاص فرایند پیش بینی روش ها بر"طراحی آموزشی  شناختی دانشجوان است.

آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می 

انجام گیرد. طراحی در سطح کالن  تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. طراحی آموزشی ممکن است به دو صورتِ خُرد و کالن،

اما طراحی در سطح خُرد، کالً بر عهده ی معلم است. در فرآیند طراحی  ،مربوط به شورای برنامه ریزی درسی و متخصصان آموزشی است

وعه ی عناصری های مورد انتظار، جلب شود و با نگرشی سیستمی و نظام مند، مجم ها و قابلیت خُرد، توجه باید بیشتر به حصول صالحیت

 .را که در یادگیری دانشجوان مؤثرند، در نظر گرفت

 به کسب وکار نگرش

دهد. نگرش به کسب وکار مفهوم نسبتاً جدیدی است دانشجویان به کسب وکار، متغیر وابسته این پژوهش را تشکیل می نگرش

بارت از آمادگی برای واکنش ویژه نسبت به یک فرد، شی، که برای بررسی میزان تمایل دانشجویان به کارآفرینی انتخاب شده است؛ نگرش ع

 ۲نامه آکسفورد به معنای خرید و فروش و تجارت آمده است. براساس نظر ارویک(. کسب وکار در واژه0۹۳0فکر یا وضعیت است )رضائیان، 

امعه به آن نیازمندند و مایل به خرید آن ( کسب وکار عبارت است از هر نوع کاسبی که در آن خدمات یا تولیداتی که دیگر افراد ج211۹)

بر این باورند که هر تبادلی که  1(. اما پترسون و پلومن211۹شود )ارویک، هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می

ونده خرید و فروش است )پترسون و در آن خرید و فروش صورت بگیرد، کسب وکار نیست، بلکه کسب وکار هر نوع تبادل تکراری و تجدیدش

رویکرد پردازش اطالعات اجتماعی به »( در مقاله خود با عنوان 0۳1۲) ۳(. ففر و  ساالنیک2111،  ۲به نقل از ماهشوری0۳۲۲پلومن،  

 اند:دیدگاه اقتضایی نگرش به کسب وکار را در قالب شکل زیر مطرح کرده« های کسب وکارنگرش

 

                 
 (0۳1۲ایند دیدگاه اقتضایی نگرش به کسب وکار )منبع: ففر و ساالنیک، فر
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کند که بر اساس آن های نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، اطالعاتی را برای افراد جامعه فراهم میبر اساس این مدل، ویژگی

گفت که نگرش به کسب وکار، به معنای آمادگی  توان(. در مجموع می0۳1۲گیرد )ففر و ساالنیک، های افراد به کسب وکار شکل مینگرش

 (.0۹۳2پور و همکاران، تواند مثبت، منفی، یا خنثی باشد )عسگریاندازی کسب وکار است که میروحی و روانی برای راه

ی یا نگرد و کسب وکار را عامل موفقیت فردنگرش مثبت به کسب وکار: نگرشی است که در آن فرد با عشق  و عالقه به کار می -

 (.0۹۲0داند و از انجام کار، احساس رضایت و شادمانی دارد )احمدپور داریانی، اجتماعی می

نگرش منفی به کسب وکار: وقتی به هر دلیل، فردی به انجام کاری تمایل نداشته باشد و به دنبال فرصتی بگردد تا از انجام دادن آن  -

گرایی و تظاهر، ست. ممکن است دالیلی مانند دم را غنیمت شمردن، مصرفشانه خالی کند، دارای نگرش منفی نسبت به آن کار ا

 (.0۹۲0ناعادالنه ارزیابی کردن شرایط کار و غیره، دلیل این نگرش باشد )احمدپور داریانی ، 

و انجام نگرش خنثی به کسب وکار: این نگرش بیانگر وضعیتی است که فرد، هیچ احساس منفی یا مثبتی نسبت به کسب وکار ندارد  -

کند. در این حالت فرد از کار خود انتظار زیادی ندارد، چون به لحاظ روانی پذیرفته است که کاری به این کار را یک تکلیف تلقی می

 (.0۹۲0امور نداشته باشد و برنامه بلندمدتی برای پیشرفت کار خود نداشته باشد )همان، 

 معرفی رشته مدیریت کسب کارهاي کوچک

دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف  :دوره تعریف و هدف 

از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت 

در مسیر کارآفرینی سازمانی با وظایف و اهداف تعریف شده در سطوح  سازمانها، اداره ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی وخصوصی

می توانند به تنهایی یا درقالب گروه های کاری به راه اندازی یک  "مدیریت کسب و کارهای کوچک"کارشناسی است. فارغ التحصیالن 

با حضور در بخش های مختلفی چون بازاریابی و  کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه ای خویش بپردازند یا

کی فروش، اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی و تعالی آن یاری رسانند. به بیان دیگر ی

و فعالیت های کارآفرینی در بخش  از مهمترین اهداف این دوره تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک

 .های خصوصی، عمومی )دولتی( و غیر دولتی است

 ۲سال است و تمامی درس های آن در مدت  1طول دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک : مشخصات دوره

ه عالوه بر درس های تئوری، بر جنبه هفته با امتحانات می باشد. دراین دور 01نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 

های کاربردی درس ها تأکید ویژه ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یا صرفأ با حضور 

 .دانشجویان در محیط های واقعی انجام کار امکان پذیر می باشد

 .واحد می باشد 01۲رشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک تعداد کل واحد های درسی در دوره کا:تعداد واحدهاي درسی 

شرکت کنندگان در این دوره افزون برآشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک با زمینه : نقش و توانایی

کارآفرینی و کسب و  های کاربردی و عرصه های عملیاتی این رشته و نیز، مشکالت ، محدودیت ها و راهکارهای غالب بر آن، در عرصه

 .کارهای کوچک آشنا می شوند

 ضرورت واهميت

 الف. آشکار شدن هرچه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان

 ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی وضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیالن در عرصه راه اندازی کسب و کارهای جدید

 (ردن از دانش و تحقیقات دانشگاه ها در بازارکار )تجاری سازی دانشج. بهره ب

  چ. شناخت و رفع مشکالت اقتصادی و بازرگانی با آموزش صحیح مدیریت کسب و کارهای کوچک

 مزیت هاي این رشته

 اشباع نبودن بازار کار برای فارغ التحصیالن این رشته به دلیل جدید بودن این رشته -

 ون سازمان های خصوصی و دولتی به این رشته به دلیل مباحث خاص مطرح شده در این رشتهنیاز روز افز -

 امکان جذب به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها در صورت ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری -

باحث از مهم ترین تفکر جاری در اقتصاد نیاز روز افزون سازمان ها در سطح ملی و بین المللی به خالقیت و نوآوری که این م -

 .جهان و این رشته می باشد

 کسب توانایی برای راه اندازی کسب و کار دلخواه -

 توانایی تاسیس شرکت های مشاوره ای متخصص در زمینه راه اندازی کسب و کار-
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 امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه های معتبر کشور  -

ها عبارتند از: نیت کارآفرینانه، نگرش به رقابت، نگرش به پول، ت انجام شده، ابعاد نگرش به کسب وکار در دانشگاهطبق مطالعا

به نقل از  0۳۳۲،  01نگرش به تغییر، نگرش به کارآفرینی، ادراك از محیط دانشگاه، حمایت محیطی و موانع محیطی )اوتیو، کیلی وکالفستن

 (. 0۹۳2مقیمی و رمضان، 

 کند، بررسی را بررسی تاثیر طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب وکار مستقیم صورت به که ای مطالعه تاکنون ندهرچ

 د.کنن می پشتیبانی رابطه این وجود از، مرتبط های تحقیق برخی اما است، نشده انجام

 و امکانات آموزشی، آموزشی، محتوای های روش که رسیدند نتیجه این به خود در پژوهش (،0۹۲۲همکاران) و پور خسروی

 دانش نگرش بر مؤثر های عامل جمله از عامل های محیطی و دانشجویان های ویژگی آموزشگران، های فردی، مهارت های عامل تجهیزات،

 .باشند می دانشجویان در کارآفرینی تقویت به آموختگان نسبت

 مدیریت سبک مانند متغیرهایی با دانشجویان کارآفرینانه های رایشگ بین که داد نشان (،0۹۲1مرادی) و امیری پژوهش نتایج

 وجود داری معنی مثبت رابطه دروس محتوای و دانشجویان ویژگی کارکنان، عملکرد مالی، و اداری نظام ویژگی مدرسان، ویژگی دانشگاه،

  .دارد

 دانشگاه برق مهندسی کارشناسی ی دوره یاندانشجو میان در کارآفرینی آموزش نیازسنجی عنوان تحت تحقیقی احمدی مسعود

 برنامه که داد نشان این تحقیق نتایج .است داده انجام کارآفرینی زمینه در دانشجویان آموزشی نیازهای مشخص نمودن کلی هدف با، تهران

 پرورش دانشجویان در را ینیکارآفر زمینه در نیاز مورد های مهارت و مطلوبی دانش نحو به ،برق مهندسی رشته شناسی کار دوره درسی

 برای مستقل کار و کسب یک ایجاد آماده التحصیلی،- فارغ از پس دارند باالیی کارآفرینی روحیه که آنها حتی التحصیالن، فارغ و نداده است

 صورت شغلی قیتموف در جهت الزم های مهارت و نگرش دانش، با قشر این مجهزکردن برای جدی دوره، کوششی این در زیرا نیستند، خود

ایجاد  :از عبارتند زمینه 1 در دانشجویان نیاز مورد کارآفرینی های مهارت و که دانش داد نشان تحقیق این نتایج همچنین .است نگرفته

 برنامه و موجود وضعیت ارزیابی کار؛ و کسب ایجاد کار؛ توانایی و کسب سنجی امکان مهارت و نش دا کار؛ و کسب ایجاد برای تمایل و انگیزه

 (.0۹۲۲)احمدی، جدید کار و کسب توسعه، برای ریزی

(، ساختار یک برنامه درسی کارآفرینی از حیث هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی 0۹۳0در پژوهش شرفی و همکاران )

برای تدریس و ارزشیابی را معرفی های مناسب پذیر بودن کارآفرینی، محتوا و روشموردمطالعه قرار گرفته است. آنها پس از اثبات آموزش

 اند.کرده

نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور به خودکارآمدی »(، در پژوهش خود با عنوان 0۹۳2محسنی و همکاران )

ند آموزش کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری را میان نگرش کارآفرینانه و باور به خودکارآمدی تأیید کردند و نشان داد« عمومی دانشجویان

بر نگرش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی تأثیر مثبت دارد، آنها همچنین به جهت بهبود این نگرش از طریق آموزش کارآفرینی، 

 اند.کرده راهکارهایی مانند ارائه واحد درسی ثابت و اجباری، ارتقای فرهنگ کارآفرینی، و فراهم آوردن بازدیدهای میدانی را پیشنهاد

های کارآفرینانه بررسی تأثیر نگرش به کسب و کار بر مهارت»ای با عنوان ( نیز در مقاله0۹۳2پور و همکاران )عسگری

های ذهنی و روانشناختی کارآفرینان اند که زیرساختبیان کرده« های غیر پزشکی شهرستان چابهاردانشجویان، مطالعه موردی: دانشگاه

وکار )شامل ابعاد نیت کارآفرینانه، باشد. لذا با هدف بررسی تأثیر نگرش به کسب ت موفق یا ناموفق آنها در آینده کاری میساز اقدامازمینه

نگرش به رقابت، نگرش به پول، نگرش به تغییر، نگرش به کارآفرینی، ادراك از محیط دانشگاه، حمایت محیطی و موانع محیطی( بر 

پذیری، نوآوری، توانایی اداره تغییر، تغییرمحوری، های کنترل و نظم درونی، ریسکدانشجویان )شامل مهارت های شخصی کارآفرینانهمهارت

های کارآفرینی دارد. اند که نگرش به کسب و کار تأثیر مستقیم و معناداری بر مهارتپشتکار و رهبری دوراندیشی( به این نتیجه دست یافته

 شود.اك از محیط دانشگاه و حمایت محیطی دیده میاین نتیجه در همه ابعاد بجز ادر

 رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی آلمان در اشتغالی خود به تصمیم در را فردی های ویژگی اثر (،2100همکاران) و کالیندو 

 کننده بینی پیش ترینبه گرایش نیز.کند می ایفا خوداشتغالی در مهمی نقش که است فردی های ویژگی ترین مهم از یکی گرایش، که

 تواند می کارآفرینی به افراد گرایش نوع و میزان بنابراین، .داد تغییر یادگیری و آموزش با توان می را رفتارها این و است کارآفرینانه رفتارهای

 .بگذارد تأثیر زمینه این در فعالیت آنان سطح بر

نتیجه دست یافتند که نگرش مثبت به کارآفرینی پیش از هرچیز از  ( نیز در پژوهش خود به این2101) 00سانیا و همکاراناُبی -

 شود.های درسی و روش تدریس مؤثر محقق میطریق تدوین محتوای برنامه

                                                           
10Aution, Keeley and Klofsten 
11Obisanya  et.al. 
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بر روی « و قصد کارآفرینانه دانشجویان آموزش کارآفرینی در دانشگاه»( در پژوهشی با عنوان 2101) 02کوتیم و همکاران

شود، ی، به این نتیجه دست یافتند که آنچه به عنوان محتوا و روش آموزش کارآفرینی در این کشورها ارائه میکشور اروپای 01دانشجویان 

مناسب نیست و آموزش کارآفرینی نیازمند مشارکت بیشتر دانشجویان در فرایند تدریس و مهارت و دانش مربی کارآفرینی است، زیرا 

 رینانه آنها دارد.مشارکت دانشجویان، اثر مثبتی بر قصد کارآف

 
 

 

 روش شناسی پژوهش               

 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري
 نفر011 جامعه افراد کل تعداد .بود( دانشجویان رشته مدیریت کسب وکارهای کوچک)دانشگاه تهران پژوهش، این آماری جامعه

 .شد استفاده سرشماری روش از نمونه گیری برای ابر با جامعه آماری است.توجه به حجم محدود جامعه آماری،حجم نمونه بر با که بود،

 ابزار پژوهش
مقطعی ونوع پژوهش میدانی بود،  _ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه با طیف سنجش پنج تای لیکرت و روش پژوهش، توصیفی 

رونباخ برای پرسشنامه های  نگرش دانشجویان به کسب وکار که جهت آزمون پایای پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای ک

به دست آمد. همچنین، جهت آنجام محاسبات آماری از روش تحلیل 1۲/1و  ۲۳/1و طراحی آموزشی )محتوای واحد درسی( به ترتیب 

از آزمون کلموگروف و اسمیرنف استفاده گردید. با استفاده  22رگرسیون و ضریب همبستگی و از نرم افزار رایانه ای اس. پی. اس. اس 

 مشخص شد، که داده ها غیر نرمال هستند، بنابراین از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

 

 نتایج و تحليل یافته ها 

 تحليل هاي آمار توصيفی
درصد نمونه ۲1دل نفر از دانشجویان دختر)معا ۲1بر اساس نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی، 

سال با 22-20ی سنی بیشترین فراوانی مربوط به سن در رده درصد نمونه آماری( و همچنین1۲نفر از دانشجویان پسر)معادل  1۲آماری( و 

 درصد( بودند. ۲)معادل نفر ۲سال با 2۲-21ی سنی درصد( و کمترین فراوانی مربوط به رده11نفر )معادل  11

 

 

 

 

 

                                                           
12Kuttim  et.al. 
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 )وکارنگرش دانشجویان به کسب( پژوهش يوابسته متغيير به مربوط وصيفیت وضعيت(:1جدول )
 رتبه ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد متغیر

 - 14101 ۹4۹۲ 141۹1 24۲1 2411 011 وکارنگرش دانشجویان به کسب

 0 14020 ۹4۹1 14101 142۲ 242۲ 011 ادراك از محیط دانشگاه

 2 1401۲ ۹4۲1 14۲۹۹ ۲411 24۲1 011 فرینانهنیت کارآ

 ۹ 140۲1 ۹4۲1 14۲۲۲ ۲411 24۲1 011 نگرش به کارآفرینی

 1 140۲1 ۹4۲1 14۲1۹ ۲411 2411 011 پذیرینگرش به رقابت

 ۲ 140۲۲ ۹4۲1 14۲1۹ ۲411 24۲1 011 نگرش به تغییر

 ۲ 140۳1 ۹42۲ 14۲2۲ ۲411 2411 011 نگرش به پول درآوردن

 1 14212 ۹4۹1 14۲11 ۲411 241 011 محیطیحمایت 

 ۲ 14202 ۹42۲ 14۲۳1 ۲411 04۹۹ 011 بهبود موانع محیطی

 

 باشدمی(  ۹) متوسط حد میانگین از باالتر حد در وکار نگرش دانشجویان به کسب ابعاد میانگین که دهدمی نشان ،( 0) جدول

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مثبت و  وکارهای کوچکجویان مدیریت کسبوکار دانشنگرش دانشجویان به کسب که معناست بدین این

پذیری، نیت کارآفرینانه، نگرش به کارآفرینی، نگرش به رقابت :ترتیب به وکارنگرش دانشجویان به کسب ابعاد میانگین باشد.می مطلوب

( ۹4۲1) میانگین با ترتیب به رآوردن  و بهبود موانع محیطینگرش به تغییر، ادراك از محیط دانشگاه، حمایت محیطی، نگرش به پول د

(،۹4۲1(، )۹4۲1(، )۹4۲1(، )۹4۹1(، )۹4۹1(، )۹42۲(، )۹42۲.) 

( 14101( و)141۹1( ،)۹4۹۲) ترتیب به هم وکارنگرش دانشجویان به کسب به مربوط تغییرات ضریب و معیار انحراف میانگین،

 ازلحاظ که است ترکم دیگر ابعاد به نسبت (14020) با ادراك از محیط دانشگاه بعد تغییرات ضریب هوابست متغیر ابعاد میان در باشد،می

 اهمیت که داشته را پراکندگی بیشترین  (14202تغییرات) ضریب با بهبود موانع محیطی بعد و دارد قرار اول یرتبه در اهمیت و پراکندگی

 تغییرات ضریب به توجه با وکار نگرش دانشجویان به کسب ابعاد بندیاولویت .دارد وکارنگرش دانشجویان به کسب ابعاد به نسبت کمتری

. نگرش به ۹( ،1401۲. نیت کارآفرینانه)2( ،14020. ادراك از محیط دانشگاه)0از: اندعبارت اهمیت ترتیب به که است گرفته صورت

. حمایت 1(،140۳1. نگرش به پول درآوردن )۲(،140۲۲به تغییر). نگرش ۲( ،1401۲پذیری). نگرش به رقابت1(،140۲1کارآفرینی )

 . (14202. بهبود موانع محیطی)۲( ،14212محیطی)

 وضعيت توصيفی متغير مستقل) طراحی آموزشی(-

 

 

 

 

 (:وضعيت توصيفی طراحی آموزشی2جدول )
 ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد متغیر

 1401۲ ۹40۲ 14۹12 ۹4۲۲ 24۹۲ 011 طراحی آموزشی

 24۹۲ 011 محتوای واحد درسی

 

۹4۲۲ 14۹12 ۹40۲ 1401۲ 

http://www.rassjournal.ir/


 772-752، ص 5931 ، تابستان 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

دهنده مناسب نشان این بنابراین باشدمی (۹) آن متوسط حد از باالتر طراحی آموزشیابعاد میانگین  که دهدمی نشان (2)جدول

طراحی آموزشی )محتوای واحد درسی ( به ترتیب  به مربوط ییراتتغ ضریب و معیار انحراف میانگین، .باشد.بودن محتوای واحد درسی می

 باشد.( می1401۲( و)14۹12( ؛)۹40۲)

دانشگاه تهران موثر  وکارهای کوچکمدیریت کسب رشته وکار طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب فرضيه پژوهش:

 است.

  ρ:0 H =1 وکار موثر نیست.طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب

 ρ≠: 1H 1وکار موثر است.  طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب

 کهدرصورتی و گیریممی را نتیجه صفر فرضیه ، باشد خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر زیر جدول نتایج به توجه با

 گیریم.یم نتیجه یک را فرضیه باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار

 (: ضریب همبستگی اسپيرمن3جدول )
 وکارنگرش دانشجویان به کسب متغیرها

 

 طراحی آموزشی

 )محتوای واحد درسی(

 141۳۲ همبستگی ضریب

 14111 (sig) معناداری سطح

 011 تعداد

 

 

رد شده و فرضیه  0Hرضیه است و نتیجه آن این است که ف 1۲/1تر ازداری کوچکبا توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنی

1H شود.وکار پذیرفته می)فرضیه پژوهش( مبنی بر وجود ارتباط بین طراحی آموزشی ونگرش دانشجویان به کسب 

وکار وجود داری بین طراحی آموزشی با نگرش دانشجویان به کسبدرصد رابطه معنی۳۲شود در سطح گونه که مشاهده میهمان

صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت، که در باشد.جهت بررسی میزان تأثیر بهمی 1۳۲/1بر با دارد و ضریب همبستگی آن برا

 شده است.ادامه به آن پرداخته

 

 برازش مدل رگرسيونی
 

 

 

 

 طراحی آموزشیرگرسيونی براي متغير تحليل  مدل يخالصه( :4جدول )
 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین شدهیلضریب تعیین تعد انحراف معیار خطا دوربین واتسون

۹21/2 ۹۲1۲1/1 1۲۲/1 ۲۲۹/1 1۳۲/1 

 

و متغیر وابسته «طراحی آموزشی»(،میزان همبستگی میان متغیر R،ضریب همبستگی)1آمده از جدول دستبر اساس اطالعات به

دهد که ( نیز نشان می2Rست.ضریب تعیین) است و مقدار نسبتاً قوی ا 1۳۲/1دهد که حدودرا نشان می« وکارنگرش دانشجویان به کسب» 

درصد تغییرات ۲۲درصد است،یعنی ۲۲تبیین شود.این ضریب در اینجا «طراحی آموزشی »تواند توسط چه مقدار از متغیر وابسته می

 شود.بینی میپیش« طراحی آموزشی »توسط متغیر« وکارنگرش دانشجویان به کسب»متغیر
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ها حول خط رگرسیون است.این شاخص هراندازه کمتر ،بیانگر متوسط انحراف استاندارد دادههمچنین خطای استاندارد برآورد

ها حول خط رگرسیونی کمتر است که در اینجا این باشد،یعنی میزان همبستگی میان متغیرها بیشتر بوده و میزان پراکندگی داده

 باشد.می ۹۲1۲1/1مقدار

واتسون –شده است. بازه تغییرات آماره دوربین ها انجامجش مستقل بودن مشاهدهمنظور سنواتسون به–در آخر آماره دوربین 

 2ها مستقل از یکدیگر باشد،مقدار این آماره باید به ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد و مشاهدهاست،لذا اگر بین باقیمانده 1تا 1بین 

 ها مستقل از یکدیگر هستند.دهد که مشاهدهکه نشان میآمده دستبه ۲۹1/0نزدیک باشد.در اینجا مقدار این آماره

 های مربوط به آنالیز واریانش و ضرایب رگرسیونی آزمون این فرضیه آورده شده است.در ادامه تحلیل

 

 

 

 ( :آناليز واریانس متغير طراحی آموزشی5جدول )
 

 معیار

 

 مدل

 

 مجموع میانگین مربعات

 

 درجه آزادی

 

 میانگین مربعات

 

 Fه امار

 

Sig 

 

 

 111,1 ۲24۳01 ۲4110 0 ۲4110 رگرسیون

 

   141۲۳ ۳۲ ۲14۲2۳ ماندهباقی 

    ۳۳ ۲۳4۲11 کل 

 بینی کننده: طراحی آموزشیمتغیر پیش

 وکارمتغیر کنترل : نگرش دانشجویان به کسب

 
 

 

نگرش »بر متغیر تصادفی « طراحی آموزشی»متغیر 1۲/1،نشان می دهد که در سطح خطای ۲نتایج به دست آمده از جدول 

شده،آماره فیشر های ارائهمدل رگرسیون خطی معناداراست. همچنین بر اساس درجه آزادی تأثیر معنادار است و«دانشجویان به کسب وکار

شده ،از سبهمقدار آماره فیشر محا باشد ومی ۳01/۲2شده در این بخش که که با توجه به آماره فیشر محاسبه ۲1/۹در جدول توزیع فیشر 

 گردد.رد شده و فرضیه پژوهش تأیید می مقدار این آماره در جدول توزیع فیشر بیشتر است،فرض صفر
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 ضرایب آزمون تحليل رگرسيون ( :6جدول )

 
 معیار

 

 مدل

  ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

 

 tآماره 

 

سطح 

 Beta خطای معیار B معناداری

 مقدار ثابت  - 140۲2 ۲4۲01 ابتمقدار ث 

طراحی   141۳0 1411۲ 14111 طراحی آموزشی 

 آموزشی

 

بینی متغیر وابسته را ارائه ضرایب رگرسیونی آورده شده است.این جدول اطالعات ضروری برای پیش ،(۲) جدول درنهایت در

 1۲/1خط کمتر ازاری برای عرض از مبدأ و شیب،سطح معناد1۲/1دهد که در سطح خطای آمده نشان میدستدهد.اطالعات بهمی

باشد. به عبارت بهتر،عرض از می« طراحی آموزشی»متغیر و« ضریب ثابت»آمده که بیانگر معنادار بودن مدل رگرسیون خطی برای دستبه

 خط رگرسیون مخالف صفر است.شیب مبدأ و

 1۳0/1در این آزمون برابر Betaاست، مقدارBetaیا مقدار ستون ضرایب استانداردشده،بیانگر ضریب رگرسیونی استانداردشده

باشد. به بیان بهتر،به می« وکارنگرش دانشجویان به کسب»بر متغیر وابسته« طراحی آموزشی»شده که نشانگر میزان تأثیر متغیر محاسبه

افزایش خواهد یافت.کاربرد  1۳0/1ندازه ابه« وکارنگرش دانشجویان به کسب»،متغیر«طراحی آموزشی»ازای یک واحد افزایش در متغیر

کند که سهم کمک می Betaاز یک متغیر مستقل در مدل وجود داشته باشد،در این صورت مقدار هنگامی است که بیشتر Betaضریب 

 ه دارند.مشخص شود که کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر متغیر وابست بینی متغیر وابسته مقایسه شده ونسبی هر متغیر در پیش

وکار در فرضیه پژوهش تأییدشده و طراحی آموزشی برنگرش دانشجویان به کسب1۲/1توان گفت که در سطح خطایدرنهایت می

 صورت زیراست.وکار کوچک تأثیر معنادار دارد و معادله رگرسیونی استاندارد برای این متغیر بهدانشگاه تهران رشته مدیریت کسب
Y= AX + B 

 ۲01/۲ + 111/1)طراحی آموزشی(=وکار یان به کسبنگرش دانشجو  

 

 بحث و نتيجه گيري
های مختلف علمی نظیر اقتصاد، ای است که توجه پژوهشگران رشتهرشتهکارآفرینی موضوع علمی چندبعدی و بین

منظر تخصص خود به بررسی و  اند تا ازشناسی و غیره را به خود جلب نموده است و هر یک از پژوهشگران سعی نمودهشناسی، روانجامعه

 .کالبدشکافی آن بپردازند

با آن روبه رو هستند و همواره باید توجه خاصی به آن کنند،  هایی که آموزش عالی و دانشگاه ها  ترین چالشترین  یکی از عمده

ای شوند تا  و مهارت های حرفه ی آموزش عالی این است که دانشجویان دارای دانش عملی تربیت نیروی کارآمد و کارآفرین است. دغدغه

دانشجویان بـه خوبـی ایـن موضـوع را درك کرده انـد که در (. 0۹۲۳بتوانند کارآفرینی کنند و مشاغلی تازه پدید آورند )قاسمی و اسدی، 

ه همیـن وضعیـت سـبب ی منتظـر آنـان نیسـت و خـود بایـد بـه فکـر ایجـاد کسـب و کار باشـند، کـ بیـرون از دانشـگاه شـغل آمـاده

 بینـی کننـده رفتـار میپیش ، بهترین نگرشکارآفریـن شـدن تا حدودی شـکل بگیرد. از سـویی  نگرش دانشجویان به شـده اسـت کـه 

 با توجه به نقش دانشگاه ها به عنوان اساسی ترین مرکزهای آموزش عالی در کشور و طراحی آموزشی به عنوان قلب فعالیت اینباشـد. 

بنابرایـن، ایـن پژوهـش در صـدد مرکزها در ایجاد نگرش دانشجویان به کسب وکار،ضرورت توجه به این مولفه اهمیت ویژه ای می یابد. 

دانشجویان رشته مدیریت کسب وکارهای کوچک دانشگاه  بین در بررسی تاثیر طراحی آموزشی بر نگرش دانشجویان به کسب وکارواکاوی 

پژوهش اثرگذاری متغیر مستقل نامبرده بر متغیر وابسته توسط آزمون ها و روش های آماری بررسی گردید که در ادامه به تهران بود. در این 

 آنها اشاره می شود.
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درصد نمونه ۲1نفر از دانشجویان دختر)معادل  ۲1بر اساس نتایج به دست آمده از آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی، 

سال با 22-20ی سنی بیشترین فراوانی مربوط به سن در رده درصد نمونه آماری( و همچنین1۲انشجویان پسر)معادل نفر از د 1۲آماری( و 

 درصد( بودند. ۲)معادل نفر ۲سال با 2۲-21ی سنی درصد( و کمترین فراوانی مربوط به رده11نفر )معادل  11

 بر اساس نتایج به دست آمده از آمار استنباطی :

)محتوای درسی( بر نگرش دانشجویان به کسب وکار در رشته مدیریت ایید شد؛ به این معنا که طراحی آموزشیفرضیه پژوهش ت

 کسب وکارهای کوچک دانشگاه تهران تاثیر معنادار دارد.

، بر متغیر %۲نتایج به دست آمده از آزمون های آماری نشان می دهد که متغیر)طراحی آموزشی(  در سطح خطای 

 ۲تاثیر معنادار دارد. در این پژوهش به کمک آزمون رگرسیون خطی مشاهده شد که حدود« دانشجویان به کسب وکارنگرش »تصادفی

در  Betaپیش بینی می شود. همچنین مقدار « طراحی آموزشی»توسط متغیر« نگرش دانشجویان به کسب وکار»درصد از تغییرات متغیر

نگرش دانشجویان »، متغیر«طراحی آموزشی»می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغیر محاسبه شده که نشان 1۳0/1این آزمون برابر با 

افزایش خواهد یافت. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که عرض از مبدا و شیب خط رگرسیون  1۳0/1به اندازه « به کسب وکار

 رح زیر است:مخالف صفر بوده و معادله رگرسیون غیر استاندارد برای این متغیر به ش
Y= AX + B 

 ۲01/۲ + 111/1)طراحی آموزشی(=وکار نگرش دانشجویان به کسب  

محتوای آموزشی یکی از عناصر بسیار مهمی است که در فرایند ارزیابی سیستم آموزشی مورد آزمون قرار می گیرد، مانند 

ی این متغیر نشان می دهد که دانشجویان محتوای ارائه (. در پژوهش حاضر،میانگین به دست آمده برای گویه ها0۹۲۹پژوهش زین آبادی)

 شده برای کارآفرینی در دانشگاه تهران در سطح نسبتا خوب ارزیابی کرده اند.

 

 منابع و مراجع
 

 .۲1(.کارآفرینی: تعاریف،نظریات و الگوها. تهران: انتشارات پردیس0۹۲0محمود) احمد پور داریانی، .0

(. نگرش های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش 0۹۲1امیری، علی نقی؛ مرادی، یزدان) .2
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