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چکیده
امروزه با توجه به نیاز روزافزون به آموزشهای کوتاهمدت کارآفرینی ،آموزش رسمی در این حوزه اهمیت فراوانی یافته
است .از اینرو ،پژوهش حاضر تأثیر آموزش رسمی کارآفرینی بر شکلگیری قصد کارآفرینانه در فراگیران را با تأکید بر
نقش میانجیگری کسب مهارتهای کارآفرینی بررسی کرده است .این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از نظر ماهیت
توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش شامل مربیان و فراگیران آموزشهای رسمی کارآفرینی در
آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان شمالی میشود که  965نفر هستند و از میان آنان با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی  210نفر انتخاب شد .جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامههای استاندارد صورت پذیرفت و برای تحلیل دادهها از
تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ارتقای مهارتهای کارآفرینی در
فرایند آموزش رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تأثیر مثبت دارد .همچنین ،دو عامل ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه و انگیزة کارآفرینانه رابطة بین کسب مهارتهای کارآفرینی و ایجاد قصد کارآفرینانه را تعدیل
میکند و بهصورت چشمگیری بر اثربخشی آموزشهای رسمی کارآفرینی تأثیر میگذارد.
واژههای کلیدی :آموزش رسمی کارآفرینی ،انگیزة کارآفرینانه ،قصد کارآفرینانه ،مهارتهای کارآفرینی ،ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه.

* نویسندة مسئول:

Email:bziyae@ut.ac.ir
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مقدمه
کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی برای رسیدن به توسعة اقتصادی و ایجاد تحوالت اجتماعی
است که بخشی از بحران موجود جامعة بشری را که ناشی از پویانبودن اقتصاد است برطرف
میکند

(2012

 .)GEM,از اینرو ،باید با ایجاد آگاهی عمومی دربارة نتایج فعالیتهای

کارآفرینانه و افزایش توانایی نیروی کار در بهرهبرداری از فرصتهای موجود ،زمینة ایجاد
کسبوکارهای جدید را فراهم کرد .ترویج کارآفرینی به دو دلیل مسئلة اصلی سیاستگذاران
است« :تأثیر اقتصادی» و «ایدة کارآفرینان بهعنوان عامالن تغییر ،رشد و نوآوری» (زالی و
همکاران .)1316 ،نتایج پژوهشها در حوزة کشورهای عضو آسهآن 1نشان میدهد آموزش
مهارتهای کارآفرینی تنها کلید رفع معضل بیکاری در بین جوانان است

)2013

.(Sondari,

تحقیقات مذکور بیان میکند فراگیران آموزشهای کوتاهمدت کارآفرینی نسبت به سایر افراد
تمایل بیشتری برای آغاز کسبوکار جدید دارند ( .)Abdul Aziz & Jaafar, 2008شاید این
گرایش ناشی از تجربه و دانش کسبشده در طول دورة آموزشی باشد که به ظهور قصد
کارآفرینانه در آنها منجر شده است ( .)Ismail et al., 2009نتایج پژوهش باقرصاد و همکاران
( )1392نشان میدهد آموزش کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینی و درک امکانپذیری
دانشجویان رشتههای فنی و حرفهای تأثیرگذار است .آموزش کارآفرینی 2به دو شکل رسمی و
غیررسمی ارائه میشود

(& Wu, 2008

 .)Wuآموزش رسمی کارآفرینی در نظام آموزش

کشور بهعنوان واحد درسی در مقاطع مختلف ارائه میشود که از آن جمله میتوان به واحد
کارآفرینی در پایة سوم کار و دانش ،واحد کارآفرینی در تمام رشتههای تحصیلی دانشگاه
جامع علمی و کاربردی و واحد اختیاری کارآفرینی در سایر رشتههای دانشگاهی اشاره کرد.
پژوهشهای تجربی صورتگرفته نشان میدهد ارائة آموزش کارآفرینی در نظام آموزش
رسمی بهتنهایی به ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران منجر نمیشود و فارغالتحصیالن
دانشگاهی رغبت چندانی به انجامدادن فعالیتهای کارآفرینانه نشان نمیدهند (

Hynes et al.,

 .)2011; Chrisman et al., 1995; Stuart & Ding, 2006; Rothaermel et al., 2007درحقیقت،
1. ASEAN
2. Entrepreneurship Training
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آموزشهای رسمی کارآفرینی نتوانسته است انگیزة الزم را برای شروع یک کسبوکار جدید
در دانشجویان ایجاد کند

(2006

 .)Jones,این موضوع در نتایج پژوهش عزیزی و طاهری

( )1392در دانشگاههای امیرکبیر ،شهید بهشتی و صنعتی شریف نیز مشهود است .در پژوهش
مذکور بیشتر دانشجویان مورد مطالعه هدف خود را از انتخاب درس اختیاری کارآفرینی فقط
گذراندن دو واحد درسی عنوان کردهاند .هرچند نمیتوان تأثیر غیرمستقیم این آموزشها را
در ایجاد انگیزة الزم برای آغاز فعالیتهای کارآفرینانه نادیده گرفت ،پاسخ دانشجویان نشان
میدهد حتی پس از طی دورههای آموزشی اهمیت موضوع برای آنان بهوضوح مشخص نشده
است .در این میان ،سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بهعنوان سازمان متولی اجرای
آموزشهای رسمی مهارتی ،استانداردهای مختلفی را برای اجرای اینگونه آموزشها تدوین
کرده است .در پایان این آموزشها ،فراگیران بهجای دریافت مدرک رسمی دانشگاهی،
گواهینامة مهارت دریافت میکنند و میتوانند از مزایای آن استفاده کنند .هدف پژوهش
حاضر بررسی تأثیر این آموزشها بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران با توجه به نقش
میانجیگری مهارتهای کارآفرینی است تا از این طریق بتوان میزان اثربخشی آموزشهای
رسمی کارآفرینی را سنجید.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
 .0آموزش رسمی کارآفرینی

0

آموزش رسمی کارآفرینی عبارت است از آموزش کوتاهمدت مهارتهای مورد نیاز برای شروع و
تداوم یک کسبوکار بهصورتی که نتایج آن نیز در زمانی کوتاه قابلحصول باشد (.)Järvi, 2012
از اینرو ،آموزشهای غیررسمی کارآفرینی برخالف آموزشهای رسمی در بازة زمانی کوتاهتری
ارائه میشود و نتایج آن نیز در مدت کوتاهتری قابلمشاهده است .درنتیجه ،توجه به ارائة
مهارتهای کاربردی و بهرهگیری از تجارب پیشین در اینگونه آموزشها ضروری است.
براساس توصیهنامة شمارة  195سازمان جهانی کار (32)ILOاعضا باید مفاد آموزش غیررسمی
1. Non-formal Entrepreneurship Training
2. International labour organisation
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و استانداردهای کیفی را با همکاری شرکای اجتماعی و مطابق با نیازهای مختلف افراد و
بنگاههای اقتصادی شناسایی و تغییرات مهارتها و ساختار نظارت کیفی ملی را تهیه و تدوین
کنند و نتایج آموزشهای رسمی را ارزیابی کنند .همچنین ،آنها باید استانداردهای کیفی را
برای مربیان توسعه دهند و فرصتهایی را برای آشنایی آنها با این استانداردها بهوجود آورند
( .)ILO, 2004از اینرو ،سازمان یادشده بهمنظور توسعة آموزشهای رسمی کارآفرینی مدلهای
1

آموزشی از جمله  SIYBو  2KABارائه داده است .مدل SIYB

سیستمی شامل بستههای آموزشی

مرتبط با هم و مواد آموزشی پشتیبان برای کارآفرینان بهمنظور راهاندازی و رشد کسبوکارشان
است که در بیش از سی کشور درحال اجراست .مدل آموزش  KABکه سازمان جهانی کار آن
را با همکاری مرکز آموزش بینالمللی تورین ایتالیا طراحی کرده است ،یکی از موفقترین
مدلهای آموزش رسمی کارآفرینی با هدف توسعة مهارتهای کارآفرینی و اشتغالپذیری
فراگیران شناخته میشود .این مدل تاکنون در  26کشور جهان بومیسازی شده است و اجرا
میشود (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور .)1311 ،در این مدل ،آموزشهای رسمی
کارآفرینی با رویکردی دوسویه و فعال ارائه میشود و در آن به شاخصهای مختلفی مانند
استاندارد آموزشی ،روش تدریس ،تواناییهای مدرسان ،دعوت از کارآفرینان ،کارگاهها و
آزمایشگاههای موجود و امکانات کمک آموزشی توجه میشود ( .)Valerio et al., 2014نتایج
پژوهشهای مشتاق و همکاران ( )2011بر مبنای این مدل بر استفاده از تکنیکهای جدید
آموزش کارآفرینی بهمنظور یادگیری مشترک بین مربی و فراگیر تأکید دارد .با بهکارگیری این
تکنیکها ،فراگیر ابتدا مفاهیم کارآفرینی را احساس میکند و سپس کامالً آن را تجربه میکند.
یافتههای تحقیق آراستی و همکاران ( )1393نشان میدهد آموزش کارآفرینی به روش دعوت از
سخنران مهمان نیز از طریق تأثیر بر متغیرهای مطلوبیت شخصی ،خودباوری و باور جمعی موجب
ارتقای قصد کارآفرینی در فراگیران میشود .در این پژوهش ،به مدل  KABبهعنوان مدل مبنا
برای تعیین شاخصهای عملیاتی آموزش رسمی کارآفرینی توجه شده است.

1. Start and Improve Your Business
2. Know About Business
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 .2مهارتهای کارآفرینی

یکی از مهمترین دالیل شکست کارآفرینان ،نداشتن مهارتهای مورد نیاز برای بهثمررساندن
فعالیتهاست .از اینرو ،آموزش مهارتهای کارآفرینی برای آغاز و تداوم فعالیتهای
کارآفرینانه امری ضروری بهنظر میرسد .هدف فراگیران از شرکت در دورههای آموزشی،
نوع مهارتهای تخصصی مورد نیاز آنان را مشخص میکند (.)Turker & Selcuk, 2009
بر مبنای مدل  ،KABمهارتهای موجود در سرفصل آموزش رسمی کارآفرینی به سه
بخش تقسیم میشود (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور:)1311 ،
الف) مهارتهای مورد نیاز قبل از تأسیس :قبل از تأسیس فرد کارآفرین باید مهارتهای
ایدهپردازی و تشخیص فرصت را فراگیرد و چگونگی تهیة طرح توجیهی برای شروع یک
کسبوکار ،شیوة انجامدادن کارهای گروهی ،نحوة استفاده از مهارتهای ارتباطی و
تکنیکهای حل مسئله را بیاموزد و به قوانین مربوط به کسبوکار آگاه باشد.
ب) مهارتهای مورد نیاز در زمان تأسیس :کارآفرین در زمان تأسیس باید مهارت و دانش
عمومی دربارة تحلیل محیطهای اقتصادی ،بازارشناسی و بازاریابی ،سرپرستی ،امور مالی و
مدیریت کارکنان داشته باشد.
ج) مهارتهای مورد نیاز پس از تأسیس :از جمله مهارتهای مورد نیاز کارآفرین بعد از
تأسیس شرکت آشنایی با چرخة عمر کسبوکارها ،مدیریت دانش ،مدیریت تحقیق و توسعه،
بهکارگیری نوآوری در فرایند و محصول ،رقابتپذیری ،حفظ و افزایش سهم بازار و ...است.
فرضیة اول پژوهش :آموزشهای رسمی کارآفرینی بر کسب مهارتهای کارآفرینی تأثیر
مثبت و معنیداری دارد.
 .1قصد کارآفرینانه

اندازهگیری قصد کارآفرینانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده
در بروز پدیدة کارآفرینی ،پیشبینی دقیقتری از احتمال وقوع آن را فراهم میآورد (مرادی و
همکاران .)1399 ،مدلهای متعددی در زمینة ایجاد قصد کارآفرینانه ارائه شده است که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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الف) مدل رویداد کارآفرینانة شاپیرو ( :)1919طبق این مدل ایجاد کسبوکار رخدادی
تلقی میشود که در تعامل بین ابتکارات ،تواناییها ،مدیریت ،خودمختاری نسبی و ریسک
قرار دارد .در این مدل ،آغاز کسبوکار فرد به سه عامل بستگی دارد :مطلوبیت درکشده،
تمایل به فعالیت ،امکانپذیری درکشده.
ب) تئوری رفتار برنامهریزیشده :آجزن در سال  1991این تئوری را ارائه داد .براساس این
تئوری هر رفتاری به مقدار خاصی برنامهریزی نیاز دارد که میتوان آن را از طریق قصد پیشبینی
کرد .به کمک این تئوری و از طریق مطالعة قصد فرد برای راهاندازی یک کسبوکار میتوان
پیشبینی کرد که فرد درنهایت این کار را انجام میدهد یا خیر (.)Ajzen, 1991
ج) مدل جهتگیری نگرش کارآفرینانه :رابینسون 1و همکاران ( )1991این مدل را ارائه
دادند .در این مدل ،نگرش کارآفرین از بعد ویژگیهای جغرافیایی و شخصیتی بررسی
میشود .همچنین ،این نگرش از طریق چهار معیار موفقیت ،خودباوری ،کنترل فردی و
نوآوری و سه نوع واکنش عاطفی ،شناختی و رفتاری پیشبینی میشود.

د) مدل عوامل اقتصادی روانشناختی :دیویدسون ( )1995این مدل را مطرح کرد .طبق این
مدل ،قصد از دو عامل نشئت میگیرد :نگرشهای عمومی شامل تمایل به تغییر ،رقابتپذیری،
تمایل به پول ،توفیقطلبی و قدرت و نگرشهای زمینهای شامل پرداختها ،مشارکتهای
اجتماعی و مهارت.
در پژوهش حاضر ،از مدل آجزن بهعنوان مدل مبنا برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر ایجاد
قصد کارآفرینانه استفاده شده است .براساس این تئوری هر رفتاری به مقدار خاصی برنامهریزی
نیاز دارد که میتوان آن را از طریق قصد پیشبینی کرد ( .)Engle et al., 2012بدینترتیب،
میتوان به کمک این تئوری و از طریق مطالعة قصد فرد برای راهاندازی یک کسبوکار
مشخص کرد وی درنهایت این کار را انجام میدهد یا خیر ( .)Packham et al., 2010از اینرو،
کارآفرینی نوعی رفتار برنامهریزیشده بهمنظور رسیدن به هدف محسوب میشود (

& Autio

.)Acs, 2010
1. Rabinson
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فرضیة دوم پژوهش :کسب مهارتهای کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت و
معنیداری دارد.
فرضیة سوم پژوهش :متغیر مهارتهای کارآفرینی رابطة بین آموزش رسمی کارآفرینی و
قصد کارآفرینانه را میانجیگری میکند.
 .1توجه به ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه و پرورش آن در فراگیران

نتایج تحقیقات پیشین بر اکتسابیبودن بیشتر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان تأکید دارد
(et al., 2009

 .)Schwarzاز جملة این ویژگیها میتوان به نوآوری ،خالقیت ،تحمل ابهام،

سختکوشی ،مخاطرهپذیری و خودکنترلی اشاره کرد ( .)Autio, 2010; Sondari, 2013هدف
از طراحی و برنامهریزی آموزشهای رسمی کارآفرینی ،تربیت افرادی با اعتمادبهنفس باال،
نوآور ،خالق ،ایدهپرداز و فرصتشناس است تا تمایل بیشتری برای راهاندازی کسبوکارهای
مستقل داشته باشند .این افراد پیشگام در انجامدادن فعالیتها ،ماجراجو ،جسور ،مبتکر،
فرصتطلب و توفیقطلب هستند ،به حل مشکالت تمایل دارند و از کار در وضعیت عدم
قطعیت لذت میبرند (.)Gibb, 1987
فرضیة چهارم پژوهش :ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه بر رابطه بین مهارتهای
کارآفرینی و قصد کارآفرینانه اثر تعدیلگری دارد.
 .1انگیزة کارآفرینانه

یکی از اهداف مهم در ترویج و آموزش کارآفرینی ایجاد انگیزة الزم برای انجامدادن
فعالیتهای کارآفرینانه است تا میل و رغبت کافی برای شروع یک کسبوکار جدید در
فراگیران ایجاد شود

(et al., 2008

 .)Karhunenانگیزة کارآفرینانه تجمیع احساس مثبت در

کارآفرینان است که به پیمودن فرایند کارآفرینی و خلق ثروت از طریق ایجاد کسبوکار یا
ارائة محصول یا خدمت نوین منجر میشود .فرای ( )1993سه عامل را در انگیزة کارآفرین
برای تأسیس شرکتی نوپا دخیل میداند :متغیرهای پیشینه ،متغیرهای تسریعکننده و متغیرهای
توانبخش .هر سه گروه از این متغیرها بهعنوان نیروی انگیزشی در تصمیمگیری کارآفرین
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دخالت دارند (احمدپور داریانی .)1311 ،انگیزة کارآفرینانه موجب اشتیاق برای انجامدادن
فعالیتهای کارآفرینانه میشود .اشتیاق از سه نظر قابل بررسی است :اشتیاق برای ابداع ،اشتیاق
برای تأسیس و اشتیاق برای توسعه .در این میان ،اشتیاق برای تأسیس کسبوکار بیشتر در بین
کارآفرینان مشهود است

(et al., 2009

 .)Cardonمهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزة

کارآفرینانه عبارتاند از (:)Acs & Terjesen, 2013
الف) توفیقطلبی :نیاز به خود شکوفایی و کسب موفقیت یکی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر آغاز فعالیتهای کارآفرینانه است که انگیزة الزم را برای محققکردن چشمانداز
کارآفرین فراهم میکند.
ب) استقاللطلبی :نیاز به استقالل را میتوان با عباراتی نظیر «داشتن کنترل بر سرنوشت
خویش» تعریف کرد .استقاللطلبی یکی از ویژگیهای بارز کارآفرینان است .این حس
استقاللطلبی کارآفرینان است که در آنان انگیزة الزم برای رویارویی با مشکالت ایجاد
میکند.
ج) کسب موقعیت اقتصادی :کسب درآمد تنها هدف کارآفرینان نیست ،اما بهدستآوردن
ثروت معیاری برای تشخیص میزان موفقیت آنان تلقی میشود .از اینرو ،میتوان آن را یکی
از عوامل ایجاد انگیزه برای انجامدادن فعالیتهای کارآفرینانه برشمرد.
د) کسب موقعیت اجتماعی :کارآفرینان به انجامدادن فعالیتهای اجتماعی برای بهبود
دردهای بشر عالقهمندند که این امر موجب بهدستآوردن جایگاه مناسب اجتماعی برای آنها
میشود .درنتیجه ،میتوان آن را عاملی انگیزشی دانست.
فرضیة پنجم پژوهش :انگیزة کارآفرینانه بر رابطة بین مهارتهای کارآفرینی و قصد
کارآفرینی اثر تعدیلگری دارد.
با توجه به پیشینة موضوع و بر پایة مدل توسعهیافتة
شکل  1ارائه میشود.

KAB

چارچوب مفهومی تحقیق در
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ویژگیهای
شخصیتی
کارآفرینانه

ایجاد قصد کارآفرینانه
 داشتن هدفهای حرفهای
 راهاندازی کسبوکار
 تالش مجدانه برای راهاندازی
کسبوکار
 سعی برای راهاندازی کسبوکار
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کارآفرینانه
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خالقیت
مرکز کنترل درونی
سختکوشی
تحمل ابهام
مخاطریپذیری
نوآوری

مهارتهای کارآفرینانه
 حل مسئله
 تحلیل محیط
 تشخیص فرصت
 طرح کسبوکار
 مهارت ارتباطی
 مالی و اداری

آموزش رسمی کارآفرینی
 استاندارد آموزشی
 روش تدریس
 تواناییهای مدرسان
 دعوت از کارآفرینان
 کارگاهها و آزمایشگاه
 امکانات کمکآموزشی

 کسب موقعیت اجتماعی
 توفیقطلبی
 استقاللطلبی
 کسب موقعیت اقتصادی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری این
پژوهش ،شامل  965نفر از فراگیران آموزشهای رسمی کارآفرینی و آمادگی شغلی در
آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان شمالی میشود که آموزشهای مذکور را در سال 1393
گذراندهاند .با استفاده از روش نمونهگیری کوکران ،در سطح خطای  0/05و به روش نمونهگیری
تصادفی ساده 210 ،نفر از مربیان و فراگیران دورههای مذکور برای نمونة تحقیق انتخاب شدند.
()1

 210

465  1 / 96 2  0 / 5  0 / 5

0 /052   465 - 1  1 / 96 2  0 / 5  0 / 5



N  Z 2 2  P 1  P 

2  N  1  Z 2 2  P 1  P 

n
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برای گردآوری دادهها مبتنیبر مدل مبنای  KABاز پرسشنامههای استاندارد برگرفته از پژوهشهای
محققان ازجمله واتزلس و همکاران ( )2009در زمینة شاخصهای آموزش رسمی کارآفرینی و
مهارتهای کارآفرینی دوازده سؤال ،لینان و چن ( )2009در زمینة ایجاد قصد کارآفرینی هشت سؤال،
تیمونز ( )1911در زمینة ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه ده سؤال و آس و ترجسن ( )2013در زمینة
انگیزة کارآفرینانه پنج سؤال با طیف پنج درجهای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم استفاده شد .در
مرحلة تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها از فرایند مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
زوجی به کمک نرمافزار  Smart PLS2استفاده شد و برازش مدل در سه سطح اندازهگیری ،ساختاری و
کلی بررسی شد .بهمنظور اطمینانیافتن از دقت و صحت نتایج تحقیق ،ویژگیهای فنی پرسشنامه در دو
بخش روایی و پایایی با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی شد .برای سنجش پایایی و ارزیابی پایداری
درونی (سازگاری درونی مدل اندازهگیری) از معیارهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 1استفاده شد.
همانگونهکه در جدول  1مشاهده میشود ،مقادیر مذکور برای سازههای مدل ،باالتر از  0/1است؛
بنابراین ،مدل اندازهگیری پایایی الزم را دارد ( .)Nunnally,1978; Cronbach, 1951عالوهبراین ،میانگین
واریانس استخراجشده ( 2)AVEبرای تمامی سازههای تحقیق باالتر از  0/5است؛ بنابراین ،روایی همگرا
برای تمامی سازهها مورد تأیید است.
جدول  .1پارامترهای آماری خروجی نرمافزار PLS
سازهها

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
انگیزة کارآفرینانه
قصد کارآفرینانه
آموزش رسمی کارآفرینی
مهارت کارآفرینی
مهارت * ویژگیها
مهارت * انگیزة کارآفرینانه

آلفای

ضریب

کرونباخ تعیین کلی

696/0
669/0
641/0
676/0
640/0
666/0
666/0

914/0
710/0
-

پایایی

میانگین

معیار

ترکیبی

واریانس

سنگریزه

691/0
646/0
639/0
699/0
669/0
097/1
041/1

919/0
969/0
994/0
976/0
997/0
396/16
043/17

969/0
747/0
491/0
664/0
709/0
-

3

مقادیر
اشتراکی

0/649
0/660
0/679
0/661
0/669
-

)1. Composite Reliability(CR
2. Average Variance Extracted
3. Stone-Geisser criterion
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همانگونهکه در جدول  2مشاهده میشود ،جذر میانگین واریانس استخراجشده برای
تمامی سازههای تحقیق در مقایسه با همبستگی سازهها با سایر سازههای موجود در مدل تحقیق
باالست؛ بنابراین ،روایی واگرای سازههای تحقیق تأیید میشود (.)Fornell & Larcker, 1981
جدول  .9ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر
شاخص

قصد کارآفرینانه

آموزش رسمی کارآفرینی مهارتهای کارآفرینی

قصد کارآفرینانه
آموزش رسمی کارآفرینی

0/791
0/366

0/693

-

مهارتهای کارآفرینی

0/399

0/649

0/747

یافتهها
 .1توصیف جمعیتشناختی نمونههای تحقیق در جدول  3همراه با فراوانی و درصد .هریک از
طبقات در جدول  3نشان داده میشود.
جدول  .3توصیف جمعیتشناختی
متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد
زن
جمع
 90تا  30سال
 31تا  40سال
 41به باال
جمع

199
69
990
140
44
99
990

%97
%43

سابقة کار

%94
%90
%19

تحصیالت

 3تا  9سال
 9تا  10سال
 10سال به باال
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس

70
111
96
99
99
194
19

%39
%90
%16
%11
%99
%99
%6

سن

 .2توصیف شاخصهای پژوهش :همانگونهکه در شکل  2مشاهده میشود ،بارهای عاملی
هریک از شاخصهای مدل اندازهگیری در تمامی سازهها باالتر از  0/9است که نشاندهندة پایایی
مدل اندازهگیری است

(& Chin, 2010

 .)Henselerهمانگونهکه در شکل  2مشاهده میشود،

ضرایب معناداری -که در پرانتز درج شدهاند -در تمام مسیرها بیشتر از  1/96است و درنتیجه
میتوان با سطح اطمینان  0/95معناداربودن تمام شاخصها و روابط میان متغیرها را تأیید کرد.
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 .3آزمون فرضیهها و مدل تحقیق :مقادیر مثبت بین سازهای شکل  2نشاندهندة تأثیر مثبت
متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است .مقادیر باالتر از  0/33برای ضریب تعیین 1نشان از
تأثیر متوسط دارد .همچنین مقادیر باالتر از  0/61مؤید تأثیر قوی متغیرهای برونزا بر روی
متغیرهای دورنزا میباشد.(Henseler et al., 2009) .
)5/521( _0/841

خالقیت
مرکز کنترل درونی
سختکوشی

)32/320( _0/602
)8/680( _0/631

ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه

تحمل ابهام

نوآوری

راهاندازی
کسبوکار

تالش مجدانه
برای راهاندازی

)23/625( _0/814

تشخیص
فرصت

)38/103( _0/806

طرح
کسبوکار

)38/616( _0/661

مهارت
ارتباطی

)30/404( _0/800
)30/431( _0/805

مهارت * ویژگیهای شخصیتی
داشتن هدفهای
حرفهای

)36/211( _0/616

تحلیل
محیط

0/000

)32/636( _0/828

مخاطرهپذیری

)32/506( _0/626

حل
مسئله

0/000

)34/216( _0/855

)36/551( _0/621
)2/613( _2/442

)33/306( _0/663

)2/215( _0/411

0/416
)1/306( _0/602

)33/186( _0/650

)26/863( _0/842

0/010

قصد کارآفرینانه

مهارتهای کارآفرینی

)2/251( _3/101

سعی برای
راهاندازی کسب
وکار
مهارت کارآفرینی* انگیزة کارآفرینانه

)31/268( _0/610

0/000

0/000

انگیزة کارآفرینانه

)34/488( _0/834

مهارت اداری
مالی

)22/163(_0/858

استاندارد
آموزشی

)36/351( _0/646

روش
تدریس

)20/615( _0/814

تواناییهای
مدرسان

)22/115( _0/862

دعوت از
کارآفرینان

0/000

آموزش رسمی
کارآفرینی
موقعیت
اجتماعی

)38/011( _0/666

)22/013( _0/856

توفیقطلبی

کارگاهها و
آزمایشگاهها
امکانات
کمکآموزشی

)32/424( _0/660

استقاللطلبی
)30/362( _0/680

موقعیت
اقتصادی

شکل  .9نمودار مقادیر آمارة  tو بارهای عاملی خروجی

نرمافزار PLS

)1. R Square(R2
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با توجه به مقادیر موجود در جدول  1میانگین ( )R2برای متغیرهای مکنون آموزش رسمی
کارآفرینی و مهارتهای کارآفرینی  0/66بود؛ بنابراین ،متغیرهای مکنون برونزا تأثیر قوی بر
متغیرهای مکنون درونزا دارند .برای بررسی قدرت پیشبینیکنندگی مدل نیز از معیار
سنگریزه استفاده شد .با توجه به مقادیر موجود در ستون معیار سنگریزة جدول  1و
باالتربودن این مقادیر از مقدار مبنای  0/35میتوان نتیجه گرفت قدرت پیشبینی مدل بسیار
قوی است

(1974; Geisser, 1974

 .)Stone,بهمنظور بررسی نقش میانجیگری کسب

مهارتهای کارآفرینی در رابطة میان آموزش رسمی کارآفرینی و ایجاد قصد کارآفرینانه در
فراگیران از آزمون سوبل استفاده شد .مقدار  2/196بهدستآمده در این آزمون که از مقدار
مبنای  1/96بیشتر است ،نشاندهندة نقش میانجی برای سازة مهارتهای کارآفرینی است
(داوری و رضازاده .)1392 ،براساس نتایج ،برازش مدل ارائهشده در دو بخش اندازهگیری و
سازه تأیید میشود .از اینرو ،برازش کلی مدل به کمک معیار نیکویی برازش ()GoF

1

امکانپذیر است .سه مقدار  0/25 ،0/1و  0/36مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GoFمعرفی
شده است ( .)Wetzels et al., 2009با توجه به حصول مقدار  0/102برای  GoFطبق فرمول 2
میتوان گفت برازش کلی مدل پژوهش بسیار مناسب و مورد تأیید است.
(GoF  Avg(communalities)  Avg(R 2 )  0 / 972585 0 / 662824  0 / 802297 )2

همانگونهکه بیان شد پایایی و روایی مدل در بخشهای اندازهگیری ،سازه و کل تأیید شد.
از اینرو ،نتایج پژوهش اعتبار و قابلیت تعمیم دارد .مقادیر مثبت بین سازهای در شکل 2
نشاندهندة تأثیر مثبت آموزشهای کارآفرینی بر ارتقای سطح مهارتهای کارآفرینانه است .با
توجه به این مقادیر ،آموزش غیررسمی کارآفرینی توانسته است به میزان  19درصد در ارتقای
مهارتهای کارآفرینی در فراگیران تأثیر مثبت داشته باشد .از اینرو ،با توجه به معناداربودن
آمارة  tرابطة مذکور ،فرضیة اول تأیید میشود .همچنین ،فراگیری مهارتهای کارآفرینی به
میزان  93درصد بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تأثیر مثبت دارد و با توجه به
معناداربودن آمارة  tرابطة مذکور ،فرضیة دوم تأیید میشود .با استناد به معناداربودن آمارة
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آزمون سوبل در زمینة ایفای نقش میانجیگری متغیر مهارت کارآفرینی در رابطة میان آموزش
غیررسمی کارآفرینی و ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران ،صحت فرضیة سوم نیز تأیید
میشود .همانگونهکه در شکل  2نشان داده شده است ،تأثیر مثبت متغیرهای تعدیلگر انگیزة
کارآفرینانه و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه بر رابطة میان متغیرهای مهارتهای کارآفرینی
و ایجاد قصد کارآفرینانه و به استناد معناداری مقادیر آمارة  tدر این زمینه فرضیههای چهارم و
پنجم تأیید میشود .با محاسبة برآیند مقادیر تأثیرگذار میتوان گفت آموزش رسمی
کارآفرینی به میزان  0/63بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه در
فراگیران با تأکید بر نقش میانجیگری متغیر مهارتهای کارآفرینی صورت پذیرفته است .با
توجه به نتایج و براساس مدل پژوهش میتوان تأثیر مثبت آموزشهای رسمی کارآفرینی را بر
ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تأیید کرد .این موضوع با یافتههای عبدالعزیز و جعفر
( ،)2001مشتاق و همکاران ( ،)2011اسماعیل و همکاران ( ،)2009جاروی ( )2012و باقرصاد
و همکاران ( )1392مطابقت دارد .میانجیگری متغیر مهارتهای کارآفرینی در تأثیر
آموزشهای رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه نیز تأیید شد که این موضوع نیز با
یافتههای عبدالعزیز و جعفر ( ،)2001جاروی ( )2012و والریو و همکاران ( )2019مطابقت
دارد .با وجود این ،نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد دو متغیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
و انگیزة کارآفرینانه رابطة میان مهارتهای کارآفرینی و قصد کارآفرینانه را تعدیل میکند؛ به
عبارت دیگر ،در فراگیرانی که انگیزة کارآفرینانه و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دارند،
آموزش مهارتهای کارآفرینی احتمال ایجاد قصد کارآفرینانه را به میزان شایانتوجهی
افزایش میدهد که به این موضوع در پژوهشهای مورد مطالعه توجه نشده است .از اینرو،
میتوان از مدل ارائهشده در این پژوهش بهعنوان مدل توسعهیافتة بومی برای اجرای
آموزشهای رسمی در کشور استفاده کرد .عالوهبراین ،به سازمانهای متولی اجرای این
آموزشها مانند سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور پیشنهاد میشود استانداردهای تخصصی
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بازارمحور را در حوزة آموزشهای غیررسمی کارآفرینی تهیه کنند و با ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی ،راهاندازی مراکز شتابدهنده و برگزاری جشنوارههای تخصصی ،نقش خود را در
توسعة فرهنگ کارآفرینی ایفا کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود اینگونه سازمانها با همکاری
دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران بهعنوان مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی کشور ،مخازن
دانشی مورد نیاز خود را تهیه کنند و با بهرهگیری از تجارب موفق این دانشکده در حوزة
آموزش کارآفرینی از روشهای نوین آموزشی مانند دعوت از رهبران کارآفرین ،برگزاری
کارگاههای تخصصی در مباحث روانشناسی مثبتگرا و راهاندازی جشنوارههای استارتآپ
استفاده کنند.
متولیان اجرای آموزشهای رسمی کارآفرینی باید با تخصیص بودجه و زمان بیشتر به
تحقیق و توسعه و انجامدادن مطالعات تطبیقی با سایر کشورها با استفاده از تئوری تحلیل
شکاف ،تأثیرگذاری این آموزشها را افزایش دهند .عالوهبراین ،اجرای مطالعات پژوهشی در
زمینة بررسی تأثیر سایر متغیرهای پیشران در حوزة آموزشهای رسمی کارآفرینی (مانند
بازاریابی کارآفرینانه و )...از جمله مباحثی است که پژوهشگران میتوانند در تحقیقات بعدی
به آن توجه کنند.
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