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 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران - 1

  دکتراي مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران - 2
   ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبایی ،دکتراي مدیریت دولتی - 3

  )24/04/1392: تاریخ پذیرش ـ 16/02/1392: دریافتتاریخ (
  

  چکیده
هاي توسعه  دهد که آموزش کارآفرینی یکی از ابعاد مهم و ضروري در برنامه مطالعات کارآفرینی نشان می

هاي  کلید آموزش کارآفرینی موفق، یافتن موثرترین روش براي مدیریت مهارت. کارآفرینی جامعه است
هاي کارآفرینی  ورهچه مدرسین از اصول و مفاهیم برگزاري د تعلیم پذیرنده و فنون تدریس است؛ چنان

اي صحیح براي انتقال این مفاهیم استفاده نکنند، هیچ تضمینی براي اثربخشی  شیوهاز مطلع باشند ولی 
 . ها وجود نخواهد داشت این دوره

در  کارآفرینیمدیریت میزان استفاده از یادگیري تجربی در آموزش  مقایسه هدف از انجام این تحقیق
از استفاده  تأثیرو بررسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی 

 ،اساس فرمول کوکران بدین منظور بر. استآموختگان  دانشو  دانشجویان بر پیشرفت کارآفرینی آن
 514ر از نف 220و دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوي سال آخر نفر  79مجموع نفر از  66تعداد 

عنوان نمونه آماري انتخاب  بهدانشگاه تهران التحصیالن دانشکده کارآفرینی  فارغ دانشجوي سال آخر و
 کهاست  اي و از نوع علی مقایسهتوصیفى  ،لحاظ ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي و به. شدند

 ساخته است محقق اي نامه پرسش ها، آوري داده ابزار جمع .انجام شده است و تطبیقیاى  شیوه کتابخانه به
هشتاد میزان  بهنباخ وران و پایایی آن براساس آلفاي کرنظ بر اساس نظر صاحب آنی یروایی محتواکه 

آموزش کارآفرینی به داد که استفاده بیشتر از یادگیري تجربی در نتایج تحقیق نشان  .یید گردیدتأدرصد 
  .شود موزشی کارآفرینی در راستاي فعالیت کارآفرینانه دانشجویان منجر میهاي آ گذاري بیشتر دورهتأثیر

  هاي آموزش کارآفرینی روشیادگیري تجربی،  آموزش کارآفرینی، کارآفرینی، :کلیدي اژگانو  
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  مقدمه -1
هاي  هاي رشد پایدار، فعالیت تحقیقات اخیر بر نقش حیاتی آموزش کارآفرینی در افزایش قابلیت

آموزش کارآفرینی مهم است زیرا کارآفرینان بالقوه را  .گذاران تاکید دارند و مشارکت سرمایهاقتصادي 
با این حال، . کند ها و کارآفرینان به جامعه کمک می کند و به ورود جریان عظیمی از ایده تشویق می

ن وجود هاي آ هاي مفهومی قابل توجهی در مورد ماهیت آموزش کارآفرینی و هدف هنوز هم آشفتگی
دهند آموزش کارآفرینی نقش مهمی در پرورش روحیه کارآفرینی  مطالعات اخیر نشان می. ]12[دارد

دانشجویانی که حداقل یک دوره ) 1997( با توجه به گفته کول ورد و موئن .کند دانشجویان ایفا می
هاي شروع کسب و  چالشاند عالقه بیشتري به کارآفرینی نشان داده و در مقابل  کارآفرینی را گذرانده

هاي فعال براي  آموزش کارآفرینی و روش. ]8[اند تر عمل کرده کار نسبت به سایر دانشجویان کارآفرینانه
هاي تدریس بسیار  اي مورد مطالعه قرار گرفته است و روش گسترده هاي پژوهشوسیله  یادگیرندگان به

ش کارآفرینی موفق، یافتن موثرترین روش کلید آموز. ]14[متفاوتی در تدریس کارآفرینی وجود دارد
هاي آموزش  رغم تنوع باالي روشعلی. استپذیرنده و فنون تدریس  هاي تعلیم براي مدیریت مهارت

سورهیم و  ].1[مینه آموزش کارآفرینی وجود نداردکارآفرینی، روش تدریس استاندارد جهانی در ز
هاي آموزش کارآفرینی باید بیشتر از  وشبه این نتیجه دست یافتند که در ر) 2006( راسموسن

کنند که  ها و تحقیقات بیان می نوشته ].4[هاي مبتنی بر عمل و یادگیري گروهی استفاده شود روش
 ].2[آید دست می پذیرد، از طریق تجربه به که در زمینه کارآفرینی صورت می غالباً یادگیري

هاي تجربی و عملی در آموزش کارآفرینی، پس از  يبا توجه به تاکید پژوهشگران بر استفاده از یادگیر
ها در دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی پرداخته  استفاده از این روش تأثیربیان ادبیات نظري، به بررسی 

  .شده است

  مروري بر مبانی نظري -2
  مفهوم کارآفرینی -1-2

اقتصادي موجود را در راستاي کند که نظم  عنوان شخصی معرفی می کارآفرین را به) 1911( شومپیتر
کارآفرین فردي است که مخاطره را ) 1994( ازنظر همیلتون و هارپر. کند کسب سود تخریب می

کارآفرین را کسی می داند که قادر ) 1999( تامپسون. کند منظور استفاده از یک نوآوري تحمل می به
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نی که کارآفرینی در قرن هجدهم از زما. ]8[به کشف و بهره برداري از یک فرصت کسب و کار باشد
ها گسترش  عنوان یک زمینه مطالعه، به حرفه و ابزاري براي توسعه اقتصادي ملت تعریف شد، به

هاي معتبر  عنوان یک حوزه علمی مورد توجه دانشگاه بیش از نیم قرن است که کارآفرینی به. یافت
المللی از  ها و نهادهاي بین ریزان سازمان نامهگذاران و بر دنیا مانند هارواد، بابشون، ام اي تی، سیاست

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه آموزش، . باشد المللی کار و بانک جهانی می جمله سازمان بین
]. 8[رده استعنوان عناصر مهم توسعه اقتصادي یک کشور معرفی ک ها، دولت و نهادها را به زیرساخت

  ].5[توسعه را کند یا حتی متوقف کند تواند فرایند می ها یک از این زمینه غفلت ورزیدن در هر
از "گوید؛  هاي کارآفرینی می افزایش توجه به آموزش کارآفرینی و افزایش دوره در مورد)2005( کتز

که در دانشگاه هاروارد برگزار گردید، این زمینه ) 1947(اولین دوره آموزش کارآفرینی در آمریکا 
مرکز  1600رینی و کسب و کار کوچک افزایش یافته است که در دوره کارآف 2200آموزشی به 

) 1989( اشمیتز. اند دانشجو در آن ثبت نام کرده 12000شوند و بیش از  آموزشی در آمریکا ارائه می
معتقد است که آموزش کارآفرینی، افراد را در راستاي توسعه مهارت کارآفرینی و برگزیدن آن 

هاي آموزشی  اجراي برنامه) 1995( کریسمن و همکاران. سازد ه میعنوان یک مسیر شغلی آماد به
  ].17[دانند جهت موفقیت کارآفرینان و عرضه موثر این افراد را در جامعه ضروري می

طور رسمی در دانشکده کارآفرینی افتتاح گردید  به 1386در ایران اولین دانشکده کارآفرینی در سال 
. دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته استدر  86- 87و از آغاز سال تحصیلی 

اکنون رشته مدیریت کارآفرینی عالوه بر دانشگاه تهران در دانشگاه هاي شهید بهشتی، عالمه  هم
  .طباطبایی، سمنان و تعدادي دانشگاه دیگر در مقطع کارشناسی ارشد درحال اجرا است

  هاي آموزش کارآفرینی روش -2-2
 از نگاه تیمونز و استیونسون. ]11[آموزش داد ،هاي متفاوت آموزشی توان از روش ا میکارآفرینی ر

توان به آموزش کارآفرینی  هاي رسمی و آموزشی می از راه ترکیب تجارب و فعالیت) 1985(
 .]6[پرداخت

این تفاوت . هاي آموزشی ممکن است تا حد معناداري از لحاظ محتوا با هم متفاوت باشند روش
هاي متداول آموزشی در  روش. ]12[آید وجود می اسطه میزان ترکیب تئوري و عمل در آنها بهو به
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کاربردها و ارزیابی ابتکارات آموزشی کارآفرینی ) 2010( ماریتز. نشان داده شده است 1جدول شماره 
  .را شناسایی کرده است

  ]12[هاي رایج آموزشی در کارآفرینی روش - 1جدول 

  اشاره کننده ادبیات  شرح  ها روش

طرح کسب و 
  کار

اگرچه نوعاً معیاري براي بازدهی است اما زمانی که بازدهی 
عنوان  آمیز باشد به هاي جدید و مخاطره مدت، ایجاد فعالیت بلند

توان  هاي کسب و کار را می طرح. آید حساب می نوعی روش به
رقابت در این زمینه نیز  صورت گروهی یا فردي تهیه کرد؛ به

         و بهتر است از یک طرح قابل اجرا  بودهر متداول بسیا
  .شود )الگو برداري(

Wyckham and 
Wedley,١٩٩٠/ Honig 

and 
Karlsson,٢٠٠٤/Mason 

and  
Stark, ٢٠٠٤/Hindle and 
Mainprize,٢٠٠٦/Liao 

and 
Gartner,٢٠٠٦/Hindle,٢٠

٠٧/Lange et 
al,٢٠٠٧/OECD,٢٠٠٨ 

سازي  شبیه
  کسب و کار

آمیز واقعی و یا یک نوع  کنندگان یک فعالیت مخاطره شرکت
را آغاز و مدیریت ) کمکی اي رابانههاي  برنامه مثالً(مجازي از آن 

توان استفاده  مطالعات موردي نیز در این روش میاز . کنند می
  .کرد

Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤ 

 هاي همطالع
  موردي

ها و کارآفرینان واقعی که در  بحث در مورد شرکتمعرفی و 
موفقیت یا آمیز و جدید خود  هاي مخاطره اندازي فعالیت راه

در این زمینه باید به مشکالتی توجه کرد که . اند شکستی داشته
  .به احتمال زیاد کارآفرینان بالقوه با آنها روبه رو هستند

Shepherd,٢٠٠٤/ 
Hegarty,٢٠٠٦ 

هاي  سخنرانی
  کالسی

وسیله استفاده از متون کتاب درسی انجام  به ها نوعاً سخنرانی
تامین  شوند و شامل موضوعاتی مانند بازاریابی، حسابداري، می

  .غیره است استراتژي و مالی،

Hytti and Gorman,٢٠٠٤/ 
Shepherd,٢٠٠٤/ 
Hegarty,٢٠٠٦/ 
OECD,٢٠٠٨  

ها و  انجمن
  ها شبکه

منظور مباحثه در مورد مسائل  توانند به ها می ها و شبکه انجمن
  ٢٠٠٨,OECD  .ایجاد شوند ،حمایت افراد متقاضی کارآفرینی و براي کمک

آموزش 
  ارتباطات

هایی شامل استفاده از پاورپوینت، سخنرانی عمومی،  ارائه مهارت
  مکتوبات و غیره

Sexton and Upton 
١٩٨٧/Solomon et 

al,١٩٩٤ 
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  کنندهادبیات اشاره   شرح  ها روش
 هاي همطالع
  پذیري امکان

براي تعیین ارزش عملی کردن یک طرح کسب و کار و  معموالً
 ١٩٨٦,Vesper  .شود آمیز استفاده می نتیجه یک فعالیت مخاطره

مسابقات و 
  ها رقابت

هایی در زمینه  یا رقابت اي رایانههاي کمکی  تواند شامل برنامه می
بسیار متداول براي ایجاد روشی تجربی و . طرح کسب و کار باشد

گیري واقعی است که در آن نتایج منطقی حاصل  ابهام و تصمیم
  .شوند می

Solomon et al,١٩٩٤/ 
Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤/Hegarty,٢٠٠٦ 

  سخنران مهمان

اي از جامعه کسب و کار محلی که شامل دارندگان  ارائه نمونه
ید و افراد داراي تخصص در موضوعی مانند کسب و کارهاي جد

 یفرصت روشاین . شود ها می حسابداري و بازاریابی و دیگر زمینه
هاي آموزش کارآفرینی براي برقراري ارتباط با  عالی براي برنامه

  .جامعه کسب و کار است

Shepherd,٢٠٠٤/Hegarty,
٢٠٠٦/Brand et al,٢٠٠٧  

مشاوره توسط 
  مربیان

مشورت در مورد ایده  ارائه یا فردي براي/و گري گروهی مربی
 مثالً( استموضوعی خاص از کسب و کار  و کسب و کار

؛ مربیان معموالً معلمان، افراد داراي کسب و کار، )حسابداري
  .هستند مربوطهمتخصصان  دیگر کارآفرینان یا

Hyttiand Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤  

کار گماشته  به
وسیله  هشدن ب

کسب و کارهاي 
مشاوره  /کوچک

  پروژه ها

کار گماشته شدن توسط کسب و کارهاي کوچک به  به
هاي توسعه کسب و  دهد تا در پروژه کنندگان امکان می شرکت

تواند منابع و زمانی را  می روش این. کار همکاري داشته باشند
کنندگان در  شرکت .فراهم کند یانسازي دانشجو براي آماده

آمیز  کسب و کار مخاطره توانند می ده شرکت موجود،محدو
  .جدیدي را ایجاد کنند

Solomon et 
al,١٩٩٤/OECD,٢٠٠٨  

  .شوند کار می دانشجویان براي مدتی در یک سازمان مشغول به  کارآموزي
Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤  
راه اندازي یک 

  کسب و کار
اندازي و مدیریت  در چارچوب برنامه راههاي حقیقی که  شرکت

  .شوند می
Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤  
بازدیدهاي 
  تحقیقاتی

کنند تا با  کنندگان از یک شرکت کارآفرین بازدید می شرکت
  .آشنا شوند عملکردهاي درونی یک شرکت بیشتر

Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤  

  ها کارگاه
محور  معناي کار گروهی، مباحث گروهی یا کار پروژه تواند به می

  .باشد
Hytti and Gorman,٢٠٠٤/  
Hytti and Kuopusjarvi 

٢٠٠٤ 
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هاي مورد استفاده در آموزش کارآفرینی را بر اساس نظر  ماریتز و براون مطابق جدول زیر انواع روش
   اند؛ دهی کرده تجربی سازمانگران در طیفی از سنتی تا  پژوهش

  ]12[هاي آموزشی سنتی و تجربی در آموزش کارآفرینی ها و برنامه روش - 2جدول 

       نظریه تجربیآموزش                                                                                آموزش سنتی                             
 پردازان

 نقش ایفاي هاي  مدل    مطالعه موردي             طرح تجاري   سخنران میهمان       سخنرانی   مطالعه اختصاصی             
     هیلز

)1998( 

 هاي کامپیوتري سازي ایفاي نقش   شبیه         سخنرانی متخصصان طرح تجاري      ها   پروژه    ها  آزمون    کار کالسی         
     کارول و 

      کالج
)1993( 

 خطا زدن هاي حل مسأله    دست به فعالیت           تعامل با همتایان                                                   
     گیب

)1993( 

 سازي   هاي شبیه بازي       افزاري محصول    ها سمینار  طراحی نرم طرح تجاري کارگاه                 مطالعات موردي      سخنرانی 

سولومون 
و 

  همکاران
)1994( 

 هاي رفتاري سازي ایفاي نقش   موارد تصادفی       شبیه  شدن  کار گماشته سخنرانی     جزوات   ویدئوها      سخنران میهمان    به
هنري و 
 همکاران

)2003( 

 کارو کسب سازي  ها شبیه رقابت/های لعاتی بازبازدیدهاي مطا مشاوره   ها سخنرانی امتحانات مقاالت مطالعه موردي  کارگروهی  کارگاه
  هایتی و 
  جورمن

)2004( 

 آموزش الکترونیکی                   ها    رقابت           کار تیمی         سخنران میهمان       سخنرانی           مطالعات موردي   
هگارتی     

)2006( 

 هاي رفتاري سازي سازي کامپیوتر     شبیه مطالعه موارد چاپی کالسیک         شبیه          ها             نامه زندگی    ویدئوها        
کریر        

)2007( 

 )عدم قطعیت و ابهام(هاي ناآشنا  پویایی گروهی                                         فعالیت                                 
کوپ و      

وي     پیت
)2007( 
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دلیل عدم  اش، به بینی هاي پیش روش سنتی سخنرانی کالسی با تمام قابلیت) 2002( گفته کیربی به
در حقیقت رویکردهاي سنتی تدریس . تواند مؤثرترین روش باشد نمی ،مالحظه روند کارآفرینی

 ].11[هاي مورد نیاز کارآفرینی باشند ها و گرایش ممکن است مانع توسعه مهارت

یادگیري . اند تري پیدا کردهبیشهاي غیر سنتی یا تجربی در آموزش کارآفرینی کاربرد  امروزه روش
بسیاري از محققین از تدریس کارآفرینی . نی سودمندتر باشدتواند براي آموزش کارآفری می» تجربی«

 ،؛ لتچ و هریسون1999، از جمله با جک و اندرسون( اند با شیوه یادگیري عملی، طرفداري کرده
عنوان یک فرایند، نه فقط یک  این باورند که کارآفرینی باید به و بر) 2004 ،؛ هیتی و اُگورمن1999

  ].12[اتفاق دیده شود
همراه نیستند کسب و کار رفتاري هاي عاطفی و  جنبه ابصورت مستقیم  بهاي آموزشی سنتی ه روش

و مک موالن و ) 1991( اسپچ و سندلین. سازد درك دانشجو از تمرین کارآفرینی را محدود می و
هاي مبتنی بر  سمت روش آموزشی از تدریس سنتی به هاي نشان دادند که برنامه) 1991( بوبرگ

کارگیري دانش افزایش  درك مفاهیم و به هایی که در آنها ماندگاري، روش .اند کردهت تجربه حرک
تري براي دانش در فرد  زمینه مناسب وشوند  مفاهیم از درك بیشتر واقعیت کسب می .یافته است

 ].10[آورندوجود  به

   یادگیري تجربی - 2- 3
 .هاي گوناگون بود مربیان رشتهبراي مفهوم مورد عالقه  ، یکمتماديهاي  یادگیري تجربی براي سال

 هنري، ؛1988 مانند هاچینگ و ووتزدورف،( مختلف هستندو  آن زیادو منتقدین  مدافعینالبته 
 ).1984 ؛کلب،1981 والترو مارکز، ؛1989 پیترسون، ؛1989 وایلدمرچ، ؛1989 باوند، ؛1989

شود که نیازمند درگیري فعال دانشجو در  رویدادها  تعریف میاز   عنوان توالی یادگیري تجربی به
اصلی این است وجود دارند اما هدف براي یادگیري تجربی اهداف متعددي . موضوعات مختلف است

اعتقاد داشت که  )1976( کولمن .وسیله درگیري فعال به بهترین صورت یاد بگیرد که شخص به
تر از آن اینکه کولمن مهم .است وابسته زیادي دارد و به انگیزش درونی فرد مزایايیادگیري تجربی 

اعتقاد داشت یادگیري از طریق مفاهیم تجربی نسبت به یادگیري از طریق اطالعات کسب شده از 
  ].7[دنفراموش شو تر سخت ،کالس سنتی
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نخستین اظهار نظر اند ولی  مفاهیم آموزشی تجربی در قرن گذشته در اشکال مختلفی وجود داشته
هنگامی حاصل شد که دیوید کلب با راجر فراي روي کار  1971قابل توجه درباره این موضوع درسال 

این امر با انتشار . ندکرت لوین براي پیش بردن مفهوم تئوري یادگیري تجربی مشغول همکاري بود
فرآیند یادگیري ی نوعکلب رسمیت یافت که درآن  1984کتاب کلب درمورد آموزش تجربی درسال 

گت،  جان دیوي، جین پی ،یقاتی از افرادي مانند کرت لویینترکیب تحق مبناي تجربه را با جامع بر
یادگیري ، تئوري یادگیري تجربیدر . توسعه دادل جانگ، پائولو فیرر وکارل راجرز ویلیام جیمز، کار

. "شود انتقال تجربه ساخته میوسیله آن دانش از طریق  شود که به فرآیندي تعریف می"صورت  به
  ].15[حاصل می شود دست آوردن تجربه و تغییر شکل دادن آن دانش از ترکیب به

  یادگیري تجربی و کارآفرینی -4-2
. اند ل کارآفرینی در هم تنیدهتئوري و عم. کارآفرینی چیزي است که شما در عمل می آموزید

یکی از روش هاي تدریس رایج مورد ) 1984( همین علت چرخه یادگیري ارائه شده توسط کلب به
  .استفاده است

  :هم مرتبط هستند مرحله وجود دارد که بهچهار یادگیري طبق این چرخه 
 )"تجربه"و  "انجام دادن"( تجربه واقعی -1

 )بر تجربه بازتاب( بازتاب -2

 )یادگرفتن از تجربه( سازي مفهوم -3

  .)ها به عمل تبدیل آموخته( آزمودن -4
مقابل  مشاهده انعکاسی در آموزد که چگونه دو سبک متضاد می دریک سبک چرخشی مداوم شخص

مدل مفهومی زیر برگرفته . مقابل ادراکات انتزاعی را تطبیق دهد آزمایش فعال و تجربیات واقعی در
از یادگیري تجربی بر پیشرفت استفاده  تأثیراست که چگونگی ) 1984( از چرخه یادگیري کلب

  دهد؛ فرینی دانشجویان را نشان میکارآ
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  کارآفرینی دانشجویان تاستفاده از یادگیري تجربی بر پیشرف تأثیرچگونگی  - 1شکل

عنوان مربی یا  کنندگان نقش اصلی را دارند و معلمان به یادگیري عملی روشی است که در آن شرکت
اش،  بینی خاطر ماهیت بسیار غیر قابل پیش کارآفرینی به. ]17[کنند میکننده یادگیري عمل  تسهیل

) عدم قطعیت( بینی بودن که هدف آن بازتاب خطر و غیرقابل پیشجوید بهره میاز سبک تدریسی 
ها درس  توانند تمرین کنند و از شکست هاي تجربی می دانشجویان با استفاده از نمونه ].18[است

کنندگان در این  توان از طریق عملکردها و تجارب شرکت دیریتی را میهاي م مهارت. بیاموزند
هاي سنتی  متقابالً، جایی که دانش و مهارت از طریق روش. عنوان بخشی از آن آموخت به ها برنامه

هایی برخالف فنون  چنین روش«کند؛  استدالل می) 2004( شوند، هونیگ تدریس آموخته می
سولومون و همکارانش در . »شوند محیط واقعی با شکست روبه رو میغیررسمی اغلب در انتقال به 

محور و غیرمعمول براي تدریس و ارزیابی اظهار  هاي تجربه سوي روش نسبت به حرکت به 1994سال 
  .امیدواري کردند

منظور عرضه فن  طور استدالل کردند که در آموزش کارآفرینانه به این) 2008( هرمن و همکاران
به یادگیري ) یادگیري دربارة(هاي انتقالی تدریس  دنیاي واقعی باید تغییر جهتی از مدلموجود در 

 ].16[انجام پذیرد) یادگیري براي(تجربی 

ري یادگیري تجربی کارگی به
  ینیدر آموزش کارآفر

  هاي واقعی کسب تجربه

  هاي جدید آزمودن در موقعیت  مشاهده و انعکاس
  هاي کارآفرینانه زدن به فعالیت دست

  تشکیل مفاهیم انتزاعی

پیشرفت در 
کارآفرینی 
 دانشجویان
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  تحقیق شناسی روش -3
جامعه آماري  .اي است صورت علی مقایسه این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و روش اجراي آن به

دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی آموختگان دانشدانشجویان سال آخر و را تحقیق این 
ي تعیین حجم نمونه با برا. دهند و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تشکیل می عالمه طباطبایی

مدیریت کارآفرینی  آموخته دانشدانشجوي سال آخر و  79نفر از  66فرمول کوکران تعداد  استفاده از
مدیریت  آموخته دانشدانشجوي سال آخر و  514نفر از  220اه عالمه طباطبایی و تعداد دانشگ

تا  1387همه این دانشجویان ورودي . انتخاب شدندشکده کارآفرینی دانشگاه تهران کارآفرینی دان
 .بودند 1390

نتی و از و مطالعات اینتر) برداري فیش( اي هاي تحقیق از روش کتابخانه منظور گردآوري داده به
شامل سه بخش  نامه پرسش سؤاالت. ساخته استفاده شده است سنج محقق نگرش نامه پرسش

باشند؛ بخش اول میزان تغییر مراحل و پیشرفت جایگاه کارآفرینی افراد را مورد بررسی قرار  می
مربوط دیدگاه دانشجویان در مورد میزان استفاده از انواع  سؤاالتبخش دوم شامل . دهد می
اساتید و افراد  نامه از طریق تأیید روایی پرسش. ی استهاي تدریس در دوره مدیریت کارآفرین شرو

صورت آزمایشی  به نامه پرسش، نیز براي سنجش پایایی. صاحب نظر در زمینه کارآفرینی تایید گردید
ه دهندگان خواسته شد ضمن پاسخ ب و از پاسخ هنفر از اعضاي جامعه آماري توزیع شد 15بین 

ها ضریب آلفاي  نامه پرسشآوري  پس از جمع .مفهوم را با عالمت مشخص کنند نا موارد ،سؤاالت
  .محاسبه گردید هشتاد درصدکرونباخ مقدار 

  ها یافته -4
هاي آموزش مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی  دورهبین  :1فرضیه شماره 

 .تجربی تفاوت معناداري وجود دارداز لحاظ استفاده از یادگیري 

هاي آموزش کارآفرینی بین دو گروه، از  منظور مشخص کردن تفاوت موجود بین استفاده از روش به
هاي مختلف  دانشجویان خواسته شد با استفاده از طیف لیکرت عدم استفاده یا میزان استفاده از روش

هاي آموزشی مورد استفاده در دو دانشکده  تفاوت روشدر مورد نظرات دانشجویان  .را مشخص کنند
  ه است؛قابل مشاهدصفحه بعد در جدول 
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  هاي آموزش کارآفرینی در دانشگاه عالمه طباطبایی ترین روش متداول -3جدول 

  روش  رتبه
  ها ترین روش متداول

  امتیاز  میزان استفاده

  21/4  بسیار زیاد  امتحانات و جزوات  1

  14/4  بسیار زیاد  کالسیهاي  ارائه  2

  61/3  زیاد  سخنرانی استاد  3

  46/3  زیاد  مقاالت  4

  39/3 زیاد  کار کالسی  5

  21/3 زیاد  مطالعه متون مرتبط  6

  96/2  حديتا  نوشتن طرح تجاري  7

  79/2  تاحدي  مطالعات موردي  8

  75/2  تاحدي  مطالعه زندگی کارآفرینان  9

  25/2  تاحدي  آموزش الکترونیکی  10

  11/2 تاحدي  پذیري مطالعات امکان  11

  11/2 تاحدي  فیلم ویدئویی  12

  04/2 تاحدي  سخنران مهمان  13

  79/1  کم  لهأهاي حل مس فعالیت  14

  50/1 کم  هاي ارتباطی ایجاد شبکه  15

  39/1 کم  ها برگزاري کارگاه  16

 39/1 کم  کارآموزي  17

  73/0 عدم استفاده  بازدیدهاي مطالعاتی  18

  29/0 عدم استفاده  سازي کسب و کار شبیه  19

  29/0 عدم استفاده  اي سازي رایانه شبیه  20
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  هاي آموزش کارآفرینی در دانشگاه تهران ترین روش متداول -4جدول 

  روش  رتبه
  ها ترین روش متداول

  امتیاز  میزان استفاده
  18/4  بسیار زیاد  سخنرانی استاد  1
  04/4  بسیار زیاد  نوشتن طرح تجاري  2
  01/4  بسیار زیاد  سخنران مهمان  3
  88/3  زیاد  هاي ارتباطی ایجاد شبکه  4
  60/3  زیاد  بازدیدهاي مطالعاتی  5
  51/3  زیاد  کار کالسی  6
  36/3  زیاد  فیلم ویدئویی  7
  19/3  زیاد  ها برگزاري کارگاه  8
  65/2  حديتا  هاي کالسی ارائه  9
  56/2  تاحدي  مطالعه زندگی کارآفرینان  10
  39/2  تاحدي  آموزش الکترونیکی  11
  11/2 تاحدي  مطالعه متون مرتبط  12
  06/2 تاحدي  امتحانات و جزوات  13
  81/1  تاحدي  لهأهاي حل مس فعالیت  14
  68/1  تاحدي  مقاالت  15
  39/1 تاحدي  مطالعات موردي  16
 12/1 کم پذیري مطالعات امکان  17

  02/1 کم  کارآموزي  18
  29/0  عدم استفاده  کارسازي کسب و  شبیه  19
  29/0  عدم استفاده  سازي کامپیوتري شبیه  20

برنامه آموزش کارآفرینی در دانشگاه شود که   استنباط می گونه این دست آمده بههاي  پاسخ براساس
هاي کالسی، سخنرانی  مانند امتحانات و جزوات، ارائههاي سنتی  بیشتر بر آموزش عالمه طباطبایی
دانشگاه تهران هاي دانشکده کارآفرینی  نظر دانشجویان، در آموزش بنا به واست  متکیاستاد و مقاالت 

هایی مثل نوشتن طرح تجاري، دعوت از سخنران مهمان،  بعد از روش سنتی سخنرانی استاد از روش
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میزان تجربی و سنتی بودن ( هاي ارتباطی و بازدیدهاي مطالعاتی استفاده شده است ایجاد شبکه
  .)گران در جدول شماره دو قابل مشاهده است طبق نظر پژوهشها  روش

منظور بررسی تفاوت میزان پیشرفت کارآفرینی دانشجویان دو دانشکده از آنها خواسته شد تا  به
اندازي کسب و کار،  مرحله اي شامل عدم تصمیم در مورد راهپنج وضعیت پیشرفت خود را در طیفی 

کار، در حال راه اندازي کسب و کار، تاسیس کسب و کار مورد نظر  دنبال یافتن ایده براي کسب و به
کدام از  ها نشان داد که هیچ نتایج تحلیل داده. و در حال توسعه کسب و کار مورد نظر مشخص کنند

نتایج . اند طور میانگین حداقل یک مرحله پیشرفت داشته اعضاي نمونه به عقب بازگشت نداشته و به
  زیر است؛ شرح دست آمده به به

و  دانشگاه عالمه طباطبایی  مقایسه پیشرفت کارآفرینی دانشجویان در دانشکده مدیریت - 5جدول 
  دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی
  دانشکده کارآفرینی تهران  عالمه طباطبایی دانشکده مدیریت

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  میزان پاسخ  ردیف

 1/23% 51  9/40%  27  بدون حرکت  1

 2/37% 82  3/39%  26  یک گام به جلو  2

 8/21% 48  1/15%  10  دو گام به جلو  3

 3/11% 25  5/4% 3  سه گام به جلو  4

 3/6% 14  0%  0  چهار گام به جلو  5

  100 220  100  66  جمع

  4/1  83/0  میانگین تعداد گام ها

هایی وجود دارد، اما  طور میانگین در هر دو گروه پیشرفت توان اینچنین دریافت که به ها می از پاسخ 
  .شود میانگین پیشرفت در گروه دوم بیشتر از گروه اول است طور که مالحظه می همان

  باشد؛ صورت زیر می فرضیه پژوهشی آزمون به
H0: µ١= µ٢ 

H1: µ١≠ µ٢ 
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 باشد؛ صورت زیر می هاي آماري به یافته
 
 
 
 

                                   = 2/11  
 
 

Z) چون آماره آزمون در منطقه بحران ≤ Z و 1/96− ≥ رد  H0گیرد؛ فرضیه  قرار می (1/96
  .توان نتیجه گرفت تفاوت میان میانگین دو گروه معنادار است می% 95شود و  با احتمال می

هاي آموزشی مورد استفاده براي دو گروه و تفاوت معنادار میان  بنابراین با توجه به تفاوت روش
هاي تجربی بر پیشرفت  از روش توان نتیجه گرفت که استفاده بیشتر میانگین پیشرفت دانشجویان می

تواند ناشی از عوامل دیگري نیز باشد که  البته این تفاوت پیشرفت می( ثر خواهد بوددانشجویان مؤ
  ).عوامل احتمالی دیگر پرداخته نخواهد شد دلیل موضوع خاص تحقیق در این مقاله به به

وسیله حضور در  کسب شده به تجارب باز مشخص شد که دانشجویان اعتقاد دارند سؤاالتدر تحلیل 
سزایی بر  هب تأثیر ،هاي کسب شده در محیط دانشگاهی کسب و کارهاي مختلف در کنار تجربه

انجام مطالعات  ،هاي اجتماعی ایجاد شده شبکهنقش ، آنها عالوه بر تجارب .پیشرفت آنها داشته است
در پیشرفت کارآفرینی خود را  وسیله دانشجویان و اعتماد به نفس موردي و نوشتن طرح تجاري به

 ادگیري تجربی شامل موارد زیر است؛ترین موانع در اجراي روش ی عمدهدانسته و معتقدند  موثر
سازي فضاي کسب و کار و عدم  هاي مالی دانشگاه در راستاي فراهم آوردن امکانات شبیه محدودیت

نا بودن تعداد زیادي از اساتید با ها، ناآش بودن صرف کالسنظري هاي آموزشی،  استفاده از کارگاه
انگیزه بودن اساتید و برخی از  محیط واقعی کار براي راهنمایی دانشجویان در زمینه کسب و کار، بی

  ).کار دلیل اشتغال به در بعضی موارد حتی به( دانشجویان
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  و پیشنهاد گیري نتیجه -5
توان آن را تدریس کرد،  اینکه آیا می هاي اخیر بحث مداومی درباره آموزش کارآفرینی، در طول دهه

) 2007( پیت وي و کپ. شته استچگونگی تدریس آن و اینکه چه چیزي باید تدریس شود، وجود دا
خود به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی بر تمایل و قصد کارآفرینانه  هاي در بررسی

لیندوم و . ر رفتار کارآفرینانه را مبهم یافتندآموزش کارآفرینی ب تأثیرآنها . گذارد می تأثیردانشجویان 
 تأثیردر پژوهش خود نشان دادند که آموزش آکادمیک کارآفرینی بر رفتار دانشجویان  )2010( برگن

هاي آموزش  رغم تنوع باالي روش علی]. 18[کند مثبتی گذاشته و به شروع کسب و کار آنها کمک می
چه  آموزش کارآفرینی وجود ندارد و چناندر زمینه  تدریس استاندارد جهانیکارآفرینی، روش 

اي صحیح براي  هاي کارآفرینی مطلع باشند ولی شیوه مدرسین از اصول و مفاهیم برگزاري دوره
منظور  به. ]1[ها وجود ندارد کار نبندند، هیچ تضمینی براي اثربخشی این دوره انتقال این مفاهیم به

هاي تدریس که بتواند  شجویان، مدرسین باید با جدیدترین شیوهایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین دان
و مک ) 1991(اسپچ و سندلین  ].4[سمت کارآفرینی سوق دهد آشنایی داشته باشند دانشجویان را به
هاي بیشتر  سمت روش نشان دادند که برنامه آموزشی از تدریس سنتی به) 1991( موالن و بوبرگ
کارگیري دانش  درك مفاهیم و به هایی که در آنها ماندگاري، روش .کرده استحرکت  مبتنی بر تجربه

براي  راتري  زمینه مناسب خود شوند که مفاهیم از درك بیشتر واقعیت کسب می .افزایش یافته است
  ].10[آورد وجود می دانش در فرد بهکسب 

استفاده از یادگیري تجربی بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان انجام  تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 
هاي مختلف بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان در دو دانشکده  استفاده از سبک تأثیرو در آن به  هشد

هاي فعال و تجربی  نظران بر استفاده بیشتر از روش رغم تاکید صاحب ها علی طبق یافته. پرداخته شد
چنان در  ، هم)کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی( رآفرینی در دوره مورد مطالعهبراي آموزش کا

هاي آموزشی سنتی مثل استفاده از  ها از جمله دانشگاه عالمه طباطبایی روش برخی از دانشگاه
در . آیند حساب می ها براي آموزش کارآفرینی به ترین روش سخنرانی و جزوات و امتحانات متداول

از لحاظ (تنها  کسب دانش  آمیز، نه موفقیت نیاز کارآفرینی پیش) 2002( گفته گیب که به صورتی
  هاي رفتاري جدید  هاي جدید و انجام سبک ، کسب انواع مهارت هاي جدید تفکر بلکه شیوه) علمی

هاي قدیمی تدریس  د مکمل روشرویکردهاي کارآفرینانه بای. گیرد را نیز در بر می) از لحاظ هنري(
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اي را براي کسب  هاي آموزشی، زمینه چه برنامه مشاهدات حاکی از آن بود که چنان]. 11[شوند
د و دانشجویان را بیشتر با محیط کسب و کار واقعی آشنا کنند، به پیشرفت نتجربه فراهم آور

گفته، پیشنهادهاي زیر  با توجه به موارد پیش. بیشتري در کارآفرینی یادگیرندگان منجر خواهند شد
  تواند مورد توجه قرار گیرد؛ می

سمت  هاي آموزشی کارآفرینی به توجه بیشتر مسئولین نظام آموزشی به لزوم تغییر در برنامه -
 .محور هاي تجربی و مهارت آموزش

 .استفاده از اساتید کارآفرین و یا  آشنا به بازار کسب و کار براي آموزش کارآفرینی -

وسیله کارآموزي در  شده کسب و کار براي دانشجویان به سازي هاي شبیه آوردن محیط فراهم -
 .هاي کارآفرین و تازه تاسیس شرکت

منظور افزایش تجربه  آوردن تسهیالت مالی و قانونی براي آغاز کسب و کار دانشجویان به فراهم -
 .کارآفرینی آنها همزمان با یادگیري مباحث دانشگاهی
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