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 چکیده
 های روشو  ها سبک به ،است تأثیرگذار ینیکارآفر یفرد برا یو قصد آت یبر رفتار فعل که ینیکارآفر یستدر

 استفاده. استکالس درس  در «همانم سخنران» از استفاده ،آموزشی های روش یناز ا یکی. یردگ میصورت  یمختلف

 اما ؛شوداستفاده  یستدر درتواند به عنوان مورد زنده  یم شانیروزیشکست و پ یاتتجرب بازگویی برای یناناز کارآفر
 ثیریأت یزانم ینی،آموزش کارآفر یاثربخش یابیارز هایروشاز  یکی. شود بیرزیاا آموزشی روش این خشیباثر باید

 یینکارآفر آموزش روش اثربخشی ارزیابی به منظور ،تحقیق این در. دراگذمی «کارآفرینی قصد»است که بر 
 یاول کارشناس نیمسال دانشجویان یآمار ةجامع در یشینوع آزما از یکمّ یقتحق روشاز  استفاده با ،«همانیم سخنران»

سه  سخنرانی جلسات از بعد و قبل دانشجویان کارآفرینی قصد میزان ،دانشگاه تهران ینیکارآفر یریتارشد مد
 30) کنترل و( نفر 30) یشآزما گروه دودر  کروگر ینیقصد کارآفر استاندارد پرسشنامةاستفاده از  بامهمان  ینکارآفر

بر  یرثأت یقطر از «مهمانسخنران » کارآفرینیآموزش  روش که دهد مینشان  یقتحق هاییافته .شد سنجیده (نفر

 که حالی در ،شود می یاندانشجو ینیقصد کارآفر یباعث ارتقا یو باور جمع ی، خودباوریشخص یتمطلوب یهارمتغی
 در گذاران سیاستبه  یجنتا ین. ااست نداشته داری معنی ثیرأت دانشجویان «اجتماعی هایهنجار» متغیر بر روش این

 .ندک   می کمک کارآفرینیآموزش  هایبرنامه تدوین

 

 .کارآفرینی قصد مهمان، سخنران ینی،کارآفر آموزشروش  ینی،کارآفر آموزش :کلیدی های واژه

                                                           
 مسئول سندةینو:   Arasti@ut.ac.ir Email:  
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 مقدمه 
 و (Kolvereid, 1997) دارند اجتماعی تحوالت و اقتصادی توسعةنقش کلیدی در  کارآفرینان

 یدأیت را فرد شدن کارآفرینآن در  یتو اهم ینیکارآفر بودن آموزشقابل  یاریبس مطالعات

. سازد می ضروریرا  ینیبه آموزش کارآفر توجه امر ینا .(Turker & Selcuk, 2009) ندک می

 ها روش این جملة. از گیرد میصورت  یمختلف های روشو  ها سبکبه  ینیآموزش کارآفر

 ،0کارآفرینان با مصاحبه ،3یمورد ةمطالع ،2استاد سخنرانی ،3وکارکسب طرح توسعةبه  توان می

 از استفاده .(Carrier, 2007) اشاره کرد یگرروش د ینو چند 6نقش ایفای ،5رفتاری سازیشبیه

 ی. سخنراناست ینیکارآفر متداول در آموزش های روشاز  یگرد یکی 7«همانیم سخنران»

 ی. داستان زندگسازدمیفراهم  را هاآن 8زندگی داستانآشناشدن با  امکان ،مهمان ینانکارآفر

 اب .(Atkinson, 1998) است زندگی در هاآن سازسرنوشت تصمیمات و تجارب بیانگر افراد

 در موفقیت برای را خود راه چگونه هاآن که دریافت توانیم ،ینانکارآفر یداستان زندگ

 همچنین .(Rae & Carswell, 2001) اندیافته وکارکسب واقعی بازار و کاری زندگی

که در آن هنگام با آن  یاز شکست و احساسات خود تجربة تواند می مهمانسخنران  کارآفرین

 را شکست از تجربه کسب راستای در احساسات این مدیریت چگونگی و استرودررو بوده 

صحبت از  یبرا یناناستفاده از کارآفر .(Shepherd, 2004) دهد توضیح دانشجویان به

به  یسو تدر یبررس یبه عنوان مورد زنده برا تواند می شان پیروزیشکست و  یاتتجرب

 آموزش مطالعات روش در ینا .(Gartner & Vesper, 1994) ودشاستفاده  یاندانشجو

 اما ؛( ;Neck and Green, 2011) است شده معرفی اثربخش های روشاز  یکی ،کارآفرینی

 یاثربخش یابیارز یبرا متفاوتی یها شاخص. دشو یبررس روش این یاست اثربخش ضروری

 سطح مهارت، دانش، ارزیابیبه  توانیاز آن جمله م .شود میاستفاده  ینیآموزش کارآفر

                                                           
1. Business plan development 
2. Lecture 
3. Case study analysis 
4. Interviews with entrepreneurs 
5. Behavioral simulations 
6. Role play 
7. Guest speaker 
8. Life story 
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(. 348 :3334 پور، ایمانیو  یبنادک ی،کرد )آراست اشاره کالس در مشارکت ةدرج ،مندیعالقه 

آن بر قصد  ثیرأت ارزیابی کارآفرینی، آموزش اثربخشی ارزیابی هایروش از یکی همچنین

 ةرادامبتنی بر قصد و  یرفتار کارآفرینی یراز ؛(Fayolle et al., 2006) است کارآفرینی

 یفرد برا یو بر قصد آت یبر رفتار فعل ینیکارآفر یساست و آموزش و تدر آگاهانه

 .(Fayolle et al., 2006) است تأثیرگذار ینیکارآفر

( به 2443) کروگر ینیکارآفر قصد الگویبرگرفته از  یبا استفاده از چارچوب یقتحق این

چه  «مهمان سخنران» ینیاز روش آموزش کارآفر استفادهاست که  پرسش ینپاسخ به ا دنبال

  .دارد دانشجویان کارآفرینی قصد بر ثیریأت

 

 تحقیق پیشینةو  نظری مبانی
 های مهارت و ها نگرش ذهنیت، تقویت هدف با هایی فعالیت شامل کارآفرینی آموزش

 یردگ  می بر در را آموزشی های روش و محتوا اهداف، مخاطبان، از ای گستره و است کارآفرینی

(Fayolle & Gailly, 2008: 6; Fayolle, 2007: 10  به نقل ازArasti et al., 2012: 3). 

 از یکی عنوان به کارآفرینی آموزش 3کارآفرینی جهانی باندیده مفهومی الگوی در

 ها، گرایش سطح بر عامل این کلی طور به. است شده گرفته نظر در کارآفرینانه محیط عوامل

 قصد بر کارآفرینی آموزش تأثیر به همچنین. گذارد می اثر کارآفرینانه اشتیاق و ها فعالیت

 (. 334: 3334 پور، ایمانی و بنادکی آراستی،) است شده توجه برنامه این در نیز کارآفرینانه

به عبارت دیگر، پیش از آنکه فرد  ؛آگاهانه ةرادااست مبتنی بر قصد و  یکارآفرینی رفتار

در پس هر  .(Ajzen, 2002) داقدام به رفتار کارآفرینانه کند، باید قصد این اقدام را داشته باش

ناآگاهانه،  یاآگاهانه  ،3رفتار یکوجود دارد. افراد قبل از اقدام به  2عقالنیت یرفتار انسان نوع

 ,Ajzen) استرفتار  آن برایبه اقدام  یشانقصد ا یانگردر ذهن دارند که در واقع ب 0ای برنامه

و  آموزش تأثیر یاریو محققان بس است یعوامل مختلف از متأثر ینی. قصد کارآفر(1991

                                                           
1. GEM 
2. Rationality 
3. Behavior 
4. Plan 
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 (,Fayolle اند کرده تأییدرا  ینیکارآفر یفرد برا یو قصد آت یبر رفتار فعل ینیکارآفر یستدر 

(Gailly, & Lassas-Clerc, 2006ینکه ب یقی( در تحق2443) 3جیمنز و وارال نمونه عنوان به ؛ 

 یندر ب 2کارآفرینی میزان یشترینکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا ،انجام دادند یاپنج دانشگاه در کلمب

و  3تدریس زمینةدر  یشتریب گذاری سرمایهرخ داده است که  هایی دانشگاهآن پنج دانشگاه در 

 ی( به بررس2443) 5نوئل ،دیگر تحقیقی در. اندانجام داده ینیدر خصوص کارآفر 0ییراهنما

 ینپرداخته است. در ا 6یو خودباور ینیقصد کارآفر ةتوسع بر کارآفرینی آموزش ثیرأت

 یگرو دو گروه د ینیکارآفر یانگروه دانشجو یکشامل  یانسه گروه از دانشجو یخصوص و

 ؛است رسیده نتیجه این به نهایت در واست  دهکر یرا بررس یریتمد هاییشاز گرا

به  یدو ام اند داشته باالتری کارآفرینی قصد بودند، گذرانده را کارآفرینی دورةکه  یانیدانشجو

قصد  ی( ارتقا3333) 7دو کارسرو کروگر .است بوده بیشتر هاآن در وکار کسب اندازی راه

آموزش  یبرا آموزشی مؤسساتو  ها دانشگاه یفاز وظا یرا بخش یاندانشجو ینیکارآفر

 یآموزش های دورهکه  دنکن می پیشنهاد کارآفرینی آموزش برای ها آن. دندان می ینیکارآفر

 .بپردازند ایشان پذیری امکان درک توسعةبه  یاندانشجو یخودباور یارتقا به یدبا

 یکیبلکه  است، مؤثردانشجو  ینیبر قصد کارآفر ینینه تنها آموزش کارآفر یطور کل به

 قصد بر آن اثرگذاری بررسی ،8کارآفرینی آموزش هایبرنامه اثربخشی ارزیابی های راهاز 

ریزیرفتار برنامه ةیبرگرفته از نظر یی( الگو2446) 3یولفا ،خصوص این در. است کارآفرینی

 یاندانشجو ینیبر قصد کارآفر ینیآموزش کارآفر ةبرنام یاثربخش یابیارز یاجزن برا ةشد

 یک طی کارآفرینیآموزش  یاثربخش یالگو به بررس ینبا استفاده از ا یاست. و دهکر یمعرف

 در کارآفرینی آموزش ثربودنؤم یزآن ن ةنتیج وپرداخته است  یانبر دانشجو روزهسه سمینار

 .بودند کردهشرکت  یناردر سم که است یانیدانشجو ینیقصد کارآفر یارتقا

                                                           
1. Varela and Jimenez 
2. Entrepreneurship rate 
3. Teaching 
4. Guidance 
5. Noel  
6. Self-efficacy 
7. Krueger & Carsrud 
8. Entrepreneurship Teaching Program  
9. Fayolle 
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 عبارتند هاآن از برخی که دارد وجود ها روش از ای گسترده طیف کارآفرینی، موزشآ در 

 پروژه، ایجاد برای گذاری سرمایه توسعة دانشجویان، سوی از وکارکسب طرح ارزیابی :از

 با مصاحبه پروژه، اجرای در آنان کردن همراهی و کارآفرین یک سوی از دانشجویان هدایت

 ,Fayolle Fayolle & Gailly 10 :2007 ,) سنتی سخنرانی و ها فیلم سازی، شبیه کارآفرینان،

 را کارآفرینی آموزش های روش خود بندی طبقه در( 2433) همکاران و 3الناپان(. ;10 :2008

 گروهی، پروژة فردی، گزارش نوشتن فردی، ارائة گروهی، بحث موردی، مطالعة شامل

 این. کنند می معرفی شده ضبط فیلم و وب بر مبتنی یادگیری سمینار، مهمان، سخنران سخنرانی،

 جهانی سطح در کارآفرینی آموزش ،(2433) 2گرین و نیک اعتقاد به که است حالی در

 از کارآفرینی آموزش در اگر که حالی در ،است سخنرانی آموزش روش از متأثر شدت به

 بهتری نتیجه شود، بحث کارآفرینان و کارآفرینی مباحث روی و شود استفاده مهمان سخنران

که در  یقاتی( در تحق2447) 3سولومونمقابل،  در .(Arasti et al., 2012: 3) داشت خواهد

 ینبه ا ،داد انجام 2445 الی 2440 های سال درمتحده  یاالتدر ا ینیخصوص آموزش کارآفر

 به پایةبر  های روشبه سمت  یشترب ینیآموزش کارآفر های روشکه  یدرس یجهنت

 .است گسترش حال در کالسی های بحث و مهمان سخنراندانش مانند  گذاری اشتراک

 دانشجویان نفساعتمادبه یارتقا یبرا یرا راه مهمان ینکارآفر ی( سخنران3388) 0هیلز

فکر را به  ینا مهمان سخنرانبه عنوان  ینمعتقد است کارآفر ی. وداندمی شدنکارآفرین برای

 5وسپر و گارتنر. «توانم میمن هم  احتماالً ،توانسته او اگر»که  کند میذهن دانشجو وارد 

 . کنندیم یادمطالعه  یبرا 6«زنده مورد»به عنوان  مهمان ینکارآفر ی( از سخنران3330)

 یمعرف دانشجویان تجربة یشافزا یبرا 8یممستق یرغ یرا روش ینوع سخنران ین( ا2440) 7شپرد

 . کند می

                                                           
1. Lonappan  
2. Neck  and Greene 
3. Solomon 
4. Hills 
5. Gartner and Vesper 
6. Living Case 
7. Shepherd  
8. indirect 
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که در آن هنگام با  یاز شکست و احساسات خود تجربة تواند می مهمان رانسخن کارآفرین 

 از تجربه کسب راستای در رااحساسات  ینا یریتمد یچگونگ و استآن رودررو بوده 

. (Shepherd, 2004) دهد یحتوض یانبه دانشجو -آشفتنازهم و ناامیدشدن یجا به -شکست

به عنوان مورد  تواند می شانپیروزی و شکست تجربیات از صحبت برای کارآفرینان از استفاده

 مانند است؛ 3محتوا اولی. باشد ثرؤم حوزه دو در تواندیکه م شوداستفاده  یبررس یزنده برا

 هاییفعالیت و یندافر بر و است 2نقش یدوم .یهمحصول، کسب سرما ةتوسع فروش، بازاریابی،

 آموزش برای بیشتر مهمان یانجام داده است. بهتر است از سخنگو ینکارآفر کهدارد  تمرکز

 وجود بسیاری یمنابع آموزش مجالتو  ها کتابدر خصوص محتوا،  زیرا ؛شود استفاده نقش

 .(Gartner & Vesper, 1994) دارد

سخنران مهمان در  یناز کارآفر استفاده حوزةاز مطالعات مشابه در  ای خالصه 3 جدول

 . دهد میرا ارائه  ینیآموزش کارآفر
 

 مشابه مطالعات از ای خالصه. 1 جدول
 ها یافته پژوهشگر

Godsey 
(2010) 

 نانیکارآفر یسخنران و نانیکارآفر یزندگ داستان مطالعة ریتأث یبررس به قیتحق نیا در
 شده پرداخته رستانیدب آموزاندانش ینیکارآفر قصد بر یآموزش یهاکالس در مهمان
 .است

Carrier 
(2007) 

 و ینیکارآفر سیتدر یها روش انواع از یبرخ یبررس و یمعرف به کتاب نیا از یفصل در
 .است مهمان یسخنران روش ها روش نیا از یکی واست  شده پرداخته هم با هاآن سةیمقا

Wilson 
(2007) 

 entrepreneurial) نانهیکارآفر یخودباور ت،یجنس نیب رابطه یابیارز به پژوهش نیا

self-efficacyانیدانشجو نیب ینی( و قصد کارآفر MBA پژوهش  نیپرداخته است. ا
آموزش  دهدیمنشان  نیو همچن کندیم دییتأرا  ینیو قصد کارآفر یخودباور نیب رابطة

. مردان یتا خودباور گذاردیم یشتریب ریتأثزنان  یبر خودباور MBA برنامةدر  ینیکارآفر
 با توانندیمو سخنران مهمان  یمورد مطالعةمانند  ییهاروشکه  داردیم انیب لسونیو

 .گذاردب ریتأثدانشجو  ینقش بر خودباور یالگو

Shepherd 
(2004) 

 نیهمچن و کرده شنهادیاز شکست را پ یریادگیمقاله آموزش کنترل احساسات و  نیا
 و انیدانشجو تجربة شیافزا یبرا میمستق ریغ یسخنران مهمان را روش سیتدر روش

                                                           
1. Content 
2. Role 
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 مشابه مطالعات از ای خالصه. 1 جدول 
 ها یافته پژوهشگر

 .کندیم یکنترل احساسشان معرف یو چگونگ نانیکارآفر یاه  شکست از هاآن یریادگی

Rae and  
Carswell 
(2001) 

 یکاربرد یهاهینظر جادیا یدر راستا نانیکارآفر یبا زندگ ییآشنا تیمقاله به اهم نیا در
 جادیبه ا نانیکارآفر یبا زندگ ییروش و با آشنا نیهم به محققان و استپرداخته شده 

 .پردازندیم نانیکارآفر یریادگی ندیفرادر خصوص  یممفهو ییالگو

 
قصد  ییراتاز سنجش تغ توان می ینیروش آموزش کارآفر یک یاثربخش یابیمنظور ارز به

. (Godsey, 2010) شود میاجرا  یشانروش مورد نظر برا کهکرد  استفاده یافراد ینیکارآفر

شده است؛ از  نآزمو و تهیه نامحقق یسو از کارآفرینی قصد یابیارز یبرا یفراوان هایالگو

 الگوی ؛دادندتوسعه  آن را (3330) 2یکیسو وز ید( که بعدها بو3388) 3برد الگویجمله 

و  یولفا الگویو  کردند آزمونرا  آن( 3333) 0و کارسرود ( که کروگر3375) 3یروشاپ

 .است( 2442، 3333) 5اجزن الگوی ةشدداده( که در واقع برگرفته و توسعه2446همکاران )

( 2443کروگر ) کارآفرینیقصد  الگویبرگرفته از  یاز چارچوب مفهوم ،پژوهش این در

 درک»و  6«مطلوبیت درک» میانجی یردو متغ یفچارچوب با تعر یناستفاده شده است. ا

 ینیبر قصد کارآفر مستقل متغیربه عنوان  ینیکارآفر آموزش ثیرأت ارزیابیبه  7«پذیری امکان

به منظور  .دهدمی نشان را پژوهش مفهومی چارچوب 3 شکل .(Krueger, 2009) پردازدمی

 به کنترل ریمتغ دانشجویان، کارآفرینی قصد بر دیگر هایروش به کارآفرینی آموزش تأثیرکنترل 

 در نظر گرفته شده است. ینیکارآفر ةنخست دانشکد ةنیم ورودی یاندانشجو ةجامع ارزیابی شکل
 
 
 
 

                                                           
1. Bird 
2. Boyd and Vozikis 
3. Shapero 
4. Krueger and  Carsrud 
5. Ajzen 
6. Perceived Desirability 
7. Perceived Feasibility 

 ادامة
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 پژوهش مفهومی چارچوب. 1 شکل

 

 زیر صورت به تحقیق های فرضیه ،تحقیق مطالعاتی پیشینةهدف و با توجه به  ینتوجه به ا با

 :شوند می یشنهادپ

 ینیقصد کارآفر یبر ارتقا ،مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش از استفاده .3

 .گذارد می تأثیر یاندانشجو

 یتمطلوب یرهایمتغ یقاز طر مهمانسخنران  ینیاز روش آموزش کارآفر استفاده .2

 .گذاردمی ثیرأت یاندانشجو یتدرک مطلوب یبر ارتقا ،یاجتماع یو هنجارها یشخص

و  یخود باور یرهایمتغ یقاز طر مهمانسخنران  ینیاز روش آموزش کارآفر استفاده .3

 .گذارد می تأثیر یاندانشجو پذیری امکاندرک  یارتقا بر ،یباور جمع

 .گذارد می تأثیر ایشان کارآفرینانةقصد  یبر ارتقا یاندانشجو یتدرک مطلوب یارتقا .0

 تأثیر ایشان کارآفرینانةقصد  یارتقا بر دانشجویان پذیری امکاندرک  یارتقا .5

 .ذاردگ   می

 

 

 مطلوبیت درک

 پذیریامکان درک

 قصد

 شخصی مطلوبیت

 اجتماعی هنجارهای

 جمعی باور

  باوریخود

 آموزش
 به کارآفرینی

 سخنران روش
 مهمان
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 تحقیق روش 
 از یکمّ ها، داده آوری جمعلحاظ  ازو  تجربی نوع از توصیفی یقاتتحق وجزحاضر،  یقتحق
 دانشجویان شامل تحقیق این آماری جامعة. است یاز لحاظ هدف کاربرد و آزمایشی نوع

 ینیکارآفر مدیریت رشتةارشد  کارشناسی 3333 -3334 یلیسال تحص نخست نیمة یورود
 به و نفر 30 کوکران فرمول از استفاده بانمونه  حجم. هستندنفر  305تعداد  بادانشگاه تهران 
با  مهمان ینکارآفر یسخنران جلساتشدند.  انتخاب آماری جامعة از یصورت تصادف

. شدبرگزار  سخنرانی جلسةمتشکل از سه  روزهیک یسمینار در کارآفرینی دانشکدة یهماهنگ
 در یسازمان یننفر کارآفر یکمستقل و  یندو نفر کارآفر شامل شده دعوت ینسه کارآفر

 :بودند مشترک هم با زیر خصوصیات
 کارآفرین شخص بودن جوان 
 کارآفرینی فعالیت یا وکارکسب بودن جوان 
 کم سرمایةکار با  شروع 

 ینیکارآفر قصد پرسشنامةبا استفاده از  یقبل و بالفاصله بعد از اتمام جلسات سخنران ها داده
 قصد بر تأثیرگذارعوامل  یرکنترل نقش سا برای همچنین .شدند آوری جمع( 2443کروگر )

 شرکت سخنرانی جلسات در کهشد  استفاده آماری جامعةهمان  ازگروه کنترل  یکاز  کارآفرینی
 3گادسیپژوهش با ابزار پژوهش  ینابزار ا ییهمگرا ییروا شکل به یقابزار تحق ییروا .نداشتند

 پرداخته متفاوت سنجةبا دو  یکسان یهر دو به سنجش چارچوب مفهوم که شود  یم تأیید (2434)
 ارزیابیکرونباخ  یآلفا شاخصبا استفاده از  یزابزار ن یایی. پااند یافتهدست  یمشابه یجو به نتا ندا

 .است یقتحق متغیرهای کلیة یبرا قبولی قابل میزان 2که طبق جدول  استشده 

 پرسشنامه پایایی بررسی. 2 جدول

 کرونباخ  یآلفا بیضر رهایمتغ

 8/0 یشخص تیمطلوب

 7/0 یاجتماع یهنجارها

  7/0 یخودباور

 6/0 یجمع باور
 7/0  ها پرسش مجموع

                                                           
1. Godsey M.L. 
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 درانجام شده است.  SPSS افزار نرمبا استفاده از  یو استنباط یفیدر دو سطح توص ها داده تحلیل 

 های شاخص و مد ،میانه میانگین، مانند مرکزی گرایش های  شاخص از توصیفی آمار سطح

 فرضیات آزمون برای استنباطی آمار سطح در و شده استفاده استاندارد انحراف مچونه پراکندگی

  .است شده استفاده زوجی مقایسة آزمون و جامعه دو میانگین مقایسة آزمون از

 

 ها یافته
 ها نمونه توصیف

 تجربةبودند که  وقت تمام دانشجویان بیشتر کارآفرینان، سخنرانی جلسةسه  در کنندگان شرکت

آمده  3 جدول در تحقیق های نمونه یفیتوص آمارنداشتند.  ینکارآفر ینو والد کارآفرینی

 .است
 

 یکنندگان در جلسات سخنرانشرکت یشناخت یتجمع یفتوص .3 جدول
 یفراوان تیوضع ریمتغ

 تیجنس
 22 زن

 9 مرد

 تأهل تیوضع
 26 مجرد
 8 متأهل

 اشتغال تیوضع
 5 وقتتمام کار
 2 وقتپاره کار

 25 وقتتمام یدانشجو

 ینیکارآفر تجربة
 5 یبل
 29 ریخ

 نیکارآفر نیوالد
 2 یبل
 32 ریخ

 نیکارآفر کانینزد
 18 یبل
 15 ریخ

 

 ها فرضیه آزمون
 یتمطلوب یرمتغ چهاراز  متأثر تنهای در ینیکارآفر قصد استفاده،مورد  یچارچوب نظر طبق
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 ها، فرضیهاز آزمون  قبل. است یو باور جمع یخودباور ی،اجتماع یهنجارها ی،شخص 

 یجشده است. نتا یبررس یرسونپ یهمبستگ یببا استفاده از ضر یقتحق یرهایمتغ همبستگی

با قصد  یاجتماع یهنجارها یراز متغ یربه غ یقتحق یرهایمتغ تمامی رابطةکه  دهد مینشان 

 (. 0است )جدول  شده ییددرصد تأ پنج یمثبت بوده و در سطح خطا ینیکارآفر
 

 تحقیق متغیرهای همبستگی بررسی. 2 جدول

 یجمع باور یخودباور یاجتماع یهنجارها یشخص تیمطلوب قصد 

     1 قصد

    1 692/0 * یشخص تیمطلوب

-002/0 یاجتماع یهنجارها  105/0 1   
  1 092/0 275/0*  512/0* یخودباور
 1 212/0* 003/0 322/0* 265/0** یباور جمع

  43/4 در سطح یهمبستگ *

 45/4در سطح  یهمبستگ **
 

آزمون  ینا یجاستفاده شده است. نتا ای نمونهدو  یت یاز آزمون آمار ها فرضیه آزمون برای

جلسات  یپس از برگزار یانجیوابسته و م هایمتغیر یتمام های نمره میانگینکه  دهد مینشان 

 ییرتغ ،است مشخص 5که در جدول  طور همان. دهند میرا نشان  یمثبت ییراتتغ مهمان یسخنران

 . است دار معنیپنج درصد  یسطح خطا در تحقیق هایمتغیر یتمام یانگینم
 

 آزمون از پس و قبل آزمایش گروه میانگین یسةمقا. 5 جدول
ریمتغ شیپ نیانگیم  پس نیانگیم آزمون یمعنادار سطح آزمون  

 021/0 2191/2 0735/2 یشخص تیمطلوب
 027/0 5323/3 2167/3 یاجتماع یهنجارها
 037/0 3231/2 0292/2 یخودباور

 012/0 6569/2 2823/2 یجمع باور
 021/0 3822/2 0290/2 قصد
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در  کارآفرینی قصدبر  مهمان سخنران یروش آموزش بودناثربخش صحت بررسی برای 

 های میانگین مقایسة 6 استفاده شد که جدول یزگره کنترل ن یکاز  ،یشکنار گروه آزما

که مشخص  طور همان. دهد مینشان  راگروه کنترل  های میانگینو  یشگروه آزما آزمون پس

 یربه جز متغ متغیرها کلیة برای 45/4 خطای سطح در کنترل گروه های میانگین ییراتتغ است

 . هستند دار معنی «اجتماعی هنجارهای»
 

 کنترل گروه و آزمایش گروه میانگین یسةمقا. 6 جدول
 یمعنادار سطح کنترل گروه نیانگیم شیگروه آزما آزمونپس نیانگیم ریمتغ

 010/0 9295/3 2191/2 یشخص تیمطلوب
 071/0 2020/3 5323/3 یاجتماع یهنجارها
 022/0 9798/3 3231/2 یخودباور

 003/0 1818/2 6569/2 یجمع باور
 012/0 8788/3 3822/2 قصد

 

 یبر تمام مهمانسخنران  کارآفرینی آموزش روشکه  دهد مینشان  ها فرضیه آزمون نتایج

 مثبت تأثیر -اجتماعی هنجارهایاز عامل  یربه غ -کارآفرینی قصدبر  ثیرگذارأعوامل ت

 طورهمان .شود می یاندانشجو کارآفرینی قصدبر  مثبت تأثیرباعث  نهایت در و دارد یمعنادار

 ینانکارآفر یجلسات سخنران یبرگزار دهد،می نشان 6 و 5 های جدول در یقتحق نتایجکه 

 از یکی نمرة یانگینم یشباعث افزا 45/4 دارییدر سطح معن کارآفرینی، آموزشدر  مهمان

 مثبت تأثیر یانگرکه ب است شده «شخصی مطلوبیت»به نام  «مطلوبیت درک» سازندة هایمتغیر

 یجنتا این ینهمچن .شود می تأیید یحدود تا دوفرض  و است دانشجویان «مطلوبیت درک»بر 

 45/4 داری معنیسطح  در مهمان کارآفرینان سخنرانیجلسات  برگزاریکه  دهد مینشان 

که شامل  شود می «پذیری امکان درک» سازندة متغیردو  های نمره یانگینم یشباعث افزا

 بیان را یاندانشجو پذیری امکانبر درک  مثبت تأثیر و است «جمعی باور»و  «خودباوری»

 درک سازندة یرهایاز متغ یکی ،0 جدول های دادهطبق  .شود می تأیید سهفرض  و کند می

 و است داشته داریمعنی و مستقیم ةرابط کارآفرینیبا قصد  یشخص یتبه نام مطلوب یتمطلوب

 یردو متغ ،مذکور جدول هایطبق داده ین. همچندشو می یدأیت حدودی تا چهار فرض نتیجه در
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 یممستق ةرابط کارآفرینی قصد با جمعی باور و خودباوری هاینام به پذیریدرک امکان ةسازند 

  .دشو    می یدأیت یزن پنج فرض نتیجه در دارند، دارییو معن

 هایمتغیرمثبت بر  ی( با اثرگذار2443کروگر ) الگوی بینی پیشتوجه به  با ،نهایت در

 سطح در پذیری،امکان درک و مطلوبیت درک شامل که کارآفرینی قصدبر  گذارتأثیر

 یدر جلسات سخنران کنندهشرکت یاندانشجو کارآفرینی قصد میزان است، 45/4 داری معنی

 کارآفرینی آموزش روش مثبت ثیرأت بیانگر ینکه ا است یافته ارتقا نیز مهمان ینانکارآفر

 .شودمی یدأیت نیزاول  ةیو فرض است ینیقصد کارآفر بر مهمانسخنران 

 

 گیری نتیجهو  بحث
به روش سخنران مهمان با استفاده از  ینیآموزش کارآفر یاثربخش یابیبا هدف ارز یقتحق این

 آموزش که داد نشان تحقیق این نتایج. شد انجام( 2443) کروگر ینیقصد کارآفر یالگو

 شخصی، مطلوبیت متغیرهای بر ثیرأت طریق از تواندمی مهمان، سخنران روش به کارآفرینی

 های یافتهبا  یجنتا ینشود. ا یاندانشجو ینیقصد کارآفر یارتقا باعث جمعی باور و خودباوری

 .است راستا( هم2434) 3گادسی( و 2443نوئل )

 و دهدمی افزایش را شخصی وکارکسب اندازی راهبه  تمایل کارآفرینی آموزش

 عملی خود نظر از را شدنکارآفرین کارآفرینی، آموزش هایدوره در کنندگان شرکت

 یتمطلوب یرمتغ یارتقا ،تحقیق این در. (Diochon et al., 2002) بینندمی قبل از ترمطلوب

 که است واقعیت این نشانگر سخنرانی جلسات در کنندهشرکت یاندانشجو یندر ب یشخص

 . دارند وکارکسب اندازیراه به بیشتری تمایل سمینار اتمام از پس ایشان

و سخنران مهمان بر  یمورد ةمطالع مانند هاییروشبا استفاده از  ینیکارآفر آموزش تأثیر

 است شده تأیید یدر مطالعات قبل ،کند می یجادکه ا 2نقشی الگوی ادانشجو ب یخودباور

(Wilson, 2007; Hills, 1988) .یارتقا یبرا یرا راه مهمان ینکارآفر ی( سخنران3388) هیلز 

به عنوان  ینمعتقد است کارآفر ی. وداندمی شدنینکارآفر یبرا یاندانشجو یخودباور

                                                           
1. Godsey M.L. 
2. role model 
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من هم  احتماالً پس توانسته او اگر»که  کندیفکر را به ذهن دانشجو وارد م ینا مهمانسخنران  

 .«وانمت   یم
 موفقیت برای یشتریب یناناست که فرد اطم ینا ةدهند نشان یباور جمع یزانم افزایش
 کار آن با درآینده که کند میفکر  یا کند میکه با آن کار  یمیت یبرا -تیمی کارآفرینی

 یاتاز تجرب یجلسات سخنران یط دانشجویان(. Krueger, 2009) دارد -کرد خواهد
 یگران،د یاتاز تجرب یادگیری با تجربه سطح افزایش باو  شوند می مند بهرهمهمان  ینانکارآفر

 . (Shepherd, 2002) یابد میارتقا  یزافراد ن یجمع باور
 متغیر بر مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش که داد نشان تحقیق این نتایج همچنین

 ؛نیست ذهن از دور نتیجه این ونداشته است  داریمعنی ثیرأت دانشجویان اجتماعی هنجارهای
 پیرامون جامعةدرک و برداشت فرد از نگرش افراد  یانگردر واقع ب یاجتماع یهنجارها زیرا

 یرنظ هاییاست و با برنامه یشتریزمان ب یازمنددر آن ن ییرو تغ است کارآفرینی مقولةبه  یو
 تقریباً آموزشی، دورةبالفاصله پس از اتمام  ینیقصد کارآفر یابیو ارز روزه یک ینارهایسم

 های دورهدر  کنندگانشرکت کارآفرینی قصد محققان برخی. رسد میممکن به نظر  یرغ
 یاربس ییرنشان از تغ یجو نتا اندکرده یابیارز مجدداً ماه ششرا پس از  ینیآموزش کارآفر

 .   داردآن  ةدهند تشکیل یرهایمتغو  ینیدر قصد کارآفر یشتریب
 

 پیشنهادها
 قصد یارتقا در مهمان سخنران روشبه  ینیکارآفر آموزشکه  داد نشانپژوهش  این تایجن

 :شود می پیشنهاد بنابراین ؛است مؤثر یاندانشجو کارآفرینی
 به مهمان کارآفرینان از یادگیری و دعوت مقولة به آموزشی کالن هایریزی برنامه در 

 .شود توجه کارآفرینی آموزش در مؤثر روشی عنوان

 کارآفرینی دانشکدة استادان به مهمان سخنران روش از استفاده چگونگی قواعد 
 .شود داده آموزش

 برای کارآفرین یک از آن جلسة هر در که واحدی دو درسی ،امکان صورت در 
 عمومی های درس از یکی عنوان به ،آید عمل به دعوت درس کالس در سخنرانی

 .شود تعریف کارآفرینی
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 دروس برخی در جلسه سه یا دو در سخنرانی برای مهمان کارآفرینان از دعوت 

 .شود لحاظ حتماً کارآفرینی مبانی همچون کارآفرینی

مواجه بوده  هایی محدودیتبا  ،است یرانا در پژهش ینپژوهش که در نوع خود اول این

در  ،ندا شده آوریجمع آموزشی سمینار برگزاری از پس بالفاصله آزمون پس های دادهاست. 

علت  به امر این. شد میبعد انجام  ماه شش مثالً زمانی دورةگذشت  بابهتر بود  یعتاًکه طب یحال

برگزارشده پس  ینیکارآفر یآموزش یناردر سم کننده شرکت یانبه دانشجو یمشکالت دسترس

 . است زمانی دورة گذشتاز 

 اب که است روزه یک یآموزش سمینار برگزاریپژوهش،  ینا های محدودیتاز  یگرد یکی

 میسر بیشتر سخنرانی جلسات برگزاری امکان ،محققان یو مکان زمانی های محدودیتتوجه به 

 .نبود

 به آتی مطالعات تحقیق، این نتایج راستایذکرشده و در  های محدودیتتوجه به  با بنابراین،

 :شود می پیشنهاد زیر صورت

 هایروش سایربا  یسهمقا در مهمانسخنران  ینیآموزش کارآفر روش یاثربخش ارزیابی 

  .کارآفرینی آموزش

 ایه  برنامه تدوین در مهمان سخنران آموزشی روش مکمل آموزشی های روش شناسایی 

 .کارآفرینی آموزش

  به طور  ؛یگرد  یمارآ های هجامعسخنران مهمان در  ینیآموزش کارآفر روش یابیارز

  .ینیآموزش آزاد کارآفر هایهردومثال در 

  مشخص زمانی دورةاز  پس مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش اثربخشی ارزیابی. 

  سخنرانی جلسات برگزاری با مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش اثربخشی ارزیابی 

  .بیشتر
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