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 دهیچک

 افتهی یفراوان تیاهم حوزه نیا در یرسم آموزش ،ینیکارآفر مدتکوتاه یها آموزش به روزافزون ازین به توجه با امروزه

 بر دیتأک با را رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد یریگ شکل بر ینیکارآفر یرسم آموزش ریتأث حاضر پژوهش ،رونیا از .است

 تیماه نظر از و یکاربرد هدف یمبنا بر پژوهش نیا .است کرده یبررس ینیکارآفر یهامهارت کسب یگریانجیم نقش

 در ینیکارآفر یرسم یها آموزش رانیفراگ و انیمرب شامل ژوهش   پ نیا یآمار جامعة .است یشیمایپ -یفیتوص

 یریگ نمونه روش از استفاده با آنان انیم از و هستند نفر 965 که شود یم یشمال راسانخ یا حرفه و یفن آزاد یها آموزشگاه

 از هاداده لیتحل یبرا و رفتیپذ صورت استاندارد یها پرسشنامه قیطر از ها داده یآورجمع .دش انتخاب نفر 210 یتصادف

 در ینیکارآفر یها مهارت یارتقا دهدیم نشان پژوهش نیا یها افتهی .شد استفاده یساختار معادالت یسازمدل کیتکن

 یها یژگیو عامل دو ،نیهمچن .دارد مثبت ریتأث رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا بر ینیکارآفر یرسم آموزش ندیفرا

 لیتعد را انهنیکارآفر قصد جادیا و ینیکارآفر یها مهارت کسب نیب رابطة نهانیکارآفر زةیانگ و نانهیکارآفر یتیشخص

 .دگذار یم ریتأث ینیکارآفر یرسم یها آموزش یاثربخش بر یریگچشم صورت به و کند یم
 

 یهایژگیو ،ینیکارآفر یها مهارت نانه،یرآفرکا قصد نانه،یکارآفر زةیانگ ،ینیکارآفر یرسم آموزش :یدیکل یها واژه

 .هنانیارآفرک یتیشخص
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 مقدمه

 یاجتماع تحوالت جادیا و یاقتصاد ةتوسع به دنیرس یبرا یدیکل عوامل از یکی ینیکارآفر

 برطرف است اقتصاد نبودنایپو از یناش که را یبشر جامعة موجود بحران از یبخش که است

 یها تیفعال جینتا دربارة یعموم یآگاه جادیا با دیبا ،رو نیا از (.GEM, 2012) کند یم

 جادیا ةنیزم موجود، یها فرصت از یبرداربهره در کار یروین ییتوانا شیافزا و نانهیکارآفر

 گذاران استیس یاصل ةمسئل لیدل دو به ینیکارآفر جیترو .دکر فراهم را دیجد یوکارها کسب

 و ی)زال «ینوآور و رشد ر،ییتغ عامالن عنوان به نانیکارآفر ةدیا» و «یاقتصاد ریتأث» است:

 آموزش دهد یم نشان 1آن آسه عضو یکشورها ةحوز در هاپژوهش جینتا (.1316 همکاران،

 .(Sondari, 2013) است جوانان نیب در یکاریب معضل رفع دیکل تنها ینیکارآفر یهامهارت

 افراد ریاس به نسبت ینیکارآفر مدت کوتاه یهاآموزش رانیفراگ کند یم انیب مذکور قاتیتحق

 نیا دیشا (.Abdul Aziz & Jaafar, 2008) دارند دیجد وکار کسب آغاز یبرا یشتریب لیتما

 قصد ظهور به که باشد یآموزش ةدور طول در شده کسب دانش و تجربه از یناش شیگرا

 همکاران و باقرصاد پژوهش جینتا (.Ismail et al., 2009) است شده منجر ها آن در نانهیکارآفر

 یریپذامکان درک و ینیکارآفر قصد جادیا بر ینیکارآفر آموزش دهد یم نشان (1392)

 و یرسم شکل دو به 2ینیکارآفر آموزش .است رگذاریتأث یا حرفه و یفن یها رشته انیدانشجو

 آموزش نظام در ینیکارآفر یرسم آموزش (.Wu & Wu, 2008) دشو یم ارائه یرسمغیر

 واحد به توان یم جمله آن از که شودیم ارائه مختلف مقاطع در یدرس واحد عنوان به کشور

 دانشگاه یلیتحص یها رشته تمام در ینیکارآفر واحد دانش، و کار سوم ةیپا در ینیکارآفر

 .دکر اشاره یدانشگاه یها رشته ریسا در ینیکارآفر یاریاخت واحد و یکاربرد و یعلم جامع

 آموزش نظام در ینیکارآفر آموزش ةارائ دهد یم نشان  گرفتهصورت یتجرب یها پژوهش

 النیالتحص فارغ و شود ینم منجر رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا به ییتنها به یرسم

 ,.Hynes et al) دهند ینم نشان نانهیکارآفر یها تیفعال دادن انجام به یچندان رغبت یدانشگاه

2011; Chrisman et al., 1995; Stuart & Ding, 2006; Rothaermel et al., 2007). قت،یدرحق 

                                                      
1. ASEAN 
2. Entrepreneurship Training 
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 دیجد وکار کسب کی شروع یبرا را زمال ةزینگا است نتوانسته ینیکارآفر یرسم یها آموزش

 یطاهر و یزیعز پژوهش جینتا در موضوع نیا (.Jones, 2006) دنک جادیا انیدانشجو در

 هشپژو در .است مشهود زین فیشر یصنعت و یبهشت دیشه ر،یرکبیام یها دانشگاه در (1392)

 فقط ینیکارآفر یاریاخت درس انتخاب از را خود هدف مطالعه مورد انیدانشجو شتریب مذکور

 را ها آموزش نیا میرمستقیغ ریتأث توان ینم هرچند .اند کرده عنوان یدرس واحد دو گذراندن

 نشان انیدانشجو پاسخ ،فتگر دهیناد نانهیکارآفر یها تیفعال آغاز یبرا الزم ةزیانگ جادیا در

 نشده مشخص وضوح به آنان یبرا موضوع تیاهم یآموزش یها دوره یط از پس یحت دهد یم

 یاجرا یمتول سازمان عنوان به کشور یا حرفه و یفن آموزش سازمان ،انیم نیا در .است

 نیتدو ها آموزش گونه نیا یاجرا یبرا را یمختلف یاستانداردها ،یمهارت یرسم یها آموزش

 ،یدانشگاه یرسم رکمد افتیدر یجاهب رانیفراگ ،هاآموزش نیا انیپا در .است کرده

 پژوهش هدف .کنند تفادهاس آن یایمزا از توانند یم و کنند یم افتیدر مهارت نامةیگواه

 نقش به توجه با رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا بر هاآموزش نیا ریتأث یبررس حاضر

 یها آموزش یاثربخش زانیم بتوان قیطر نیا از تا است ینیکارآفر یهامهارت یگریانجیم

 .دیسنج را ینیکارآفر یرسم

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یبانممروری بر 
 0ینیکارآفر یرسم آموزش .0

 و شروع برای نیاز مورد هایمهارت مدت کوتاه آموزش از است عبارت کارآفرینی یرسم آموزش

 (.Järvi, 2012) باشد حصولقابل کوتاه یزمان  در نیز آن یجنتا که صورتی به وکار کسب یک تداوم

 تریکوتاه زمانی بازة در رسمی هایآموزش برخالف کارآفرینی یرسمغیر هایآموزش ،رو ینا از

 ارائة به توجه درنتیجه، .است مشاهده  قابل تری کوتاه مدت در نیز آن نتایج و شود می ارائه

 .است یضرور هاآموزش گونه ینا در پیشین تجارب از گیریرهبه و کاربردی های مهارت

 یررسمیغ آموزش مفاد دیبا اعضا23(ILO) کار یجهان سازمان 195 شمارة ةنام هیتوص اساسبر

                                                      
1. Non-formal Entrepreneurship Training 
2. International labour organisation 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=560&q=international+labour+organisation&revid=1011036404&sa=X&ved=0ahUKEwja8KSlsJXKAhUFWSwKHbSoD_EQ1QIIbigA&dpr=1
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 و افراد مختلف یازهاین با مطابق و یاجتماع یشرکا یهمکار با را یفیک یاستانداردها و

 نیتدو و هیته را یمل یفیک نظارت ساختار و هامهارت راتییتغ و ییشناسا یاقتصاد یها نگاهب

 را یفیک یاستانداردها دیها با آن ن،یهمچن .کنند یابیارز را یرسم یهاآموزش جینتا و کنند

 آورند وجودبه استانداردها نیا با ها آن ییآشنا یبرا را ییهافرصت و دهند توسعه انیمرب یبرا

(ILO, 2004). یهامدل ینیکارآفر یرسم یهاآموزش ةتوسع منظور به ادشدهی سازمان ،رونیا از 

SIYB جمله از یآموزش
2 و 1

KAB مدل .است داده ارائه SIYB  یآموزش یها بسته شامل یستمیس 

 وکارشان کسب رشد و یانداز راه منظور به نانیکارآفر یبرا بانیپشت یآموزش مواد و هم اب مرتبط

 آن کار یجهان سازمان که KAB آموزش مدل .ستاجرا حالدر کشور یس از شیب در که است

 نیترموفق از یکی ،است دهکر یطراح ایتالیا نیتور یالمللنیب آموزش کزمر یهمکار با را

 یریپذاشتغال و ینیکارآفر یهامهارت ةتوسع هدف با ینیکارآفر یرسم آموزش یها مدل

 اجرا و است شده یساز یبوم جهان کشور 26 در تاکنون مدل نیا .شودیم شناخته رانیفراگ

 یرسم یهاآموزش ،مدل نیا در .(1311 کشور، یا حرفه و یفن آموزش سازمان) شود یم

 مانند یمختلف یهاشاخص به آن در و شودیم ارائه فعال و هیسودو یکردیرو با ینیکارآفر

 و هاکارگاه نان،یکارآفر از دعوت ،نامدرس یها ییتوانا س،یتدر روش ،یآموزش دارداستان

 جینتا .(Valerio et al., 2014) شودیم توجه یآموزش کمک امکانات و موجود یهاشگاهیآزما

 دیجد یهاکیتکن از استفاده رب مدل نیا یمبنا بر( 2011) همکاران و مشتاق یهاپژوهش

 نیا یریکارگ به با .دارد دیتأک ریگافر و یمرب نیب مشترک یریادگی منظور به ینیکارآفر آموزش

 .کندیم تجربه را آن کامالً سپس و کند یم احساس را ینیکارآفر میمفاه ابتدا ریفراگ ،هاکیتکن

 از دعوت روش به ینیکارآفر آموزش دهد یم نشان (1393) همکاران و یآراست قیتحق یها افتهی

 موجب یجمع باور و یخودباور ،یشخص تیمطلوب یرهایمتغ بر ریتأث قیطر از زین مهمان نسخنرا

 مبنا مدل عنوان به KAB مدل به ،پژوهش نیا در .شود یم رانیفراگ در ینیکارآفر قصد یارتقا

 .است شده توجه ینیکارآفر یرسم آموزش یاتیعمل یهاشاخص نییتع یبرا

 

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

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDoryGsZXKAhVG3CwKHV9EBO8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fempent%2Fareas%2Fstart-and-improve-your-business%2Flang--en%2F&usg=AFQjCNGNyvfMgXDv9g5UeyIZc3ey-_3vtQ&sig2=k6IIMmCWELwe-xWqpwf2PQ
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 ینیکارآفر یهامهارت  .2

 رساندنثمربه یبرا ازین مورد یهامهارت نداشتن ،نانیکارآفر شکست لیدال نیتر مهم از یکی

 یهاتیفعال تداوم و آغاز یبرا ینیکارآفر یهامهارت آموزش ،رو نیا از .ستهاتیفعال

 ،یآموزش یهادوره در شرکت از رانیفراگ هدف .رسدیم نظربه یضرور یامر نانهیکارآفر

 .(Turker & Selcuk, 2009) دکنیم مشخص را آنان ازین مورد یتخصص یهامهارت نوع

 سه به ینیکارآفر یرسم آموزش سرفصل در موجود یها هارتم ،KAB مدل یمبنا بر

 (:1311 ،کشور یا حرفه و یفن آموزش سازمان) دشو یم میتقس بخش

 یها مهارت دیبا نیکارآفر فرد سیتأس از قبل :سیتأس از قبل ازین مورد یها مهارت (الف

 کی شروع یبرا یهیتوج طرح ةیته یچگونگ و ردیفراگ را فرصت صیتشخ و یپردازدهیا

 و یارتباط یها مهارت از استفاده ةنحو ،یگروه یکارها دادن انجام وةیش ،وکار کسب

 .باشد آگاه کاروکسب به مربوط نیقوان به و اموزدیب را مسئله حل یها کیتکن

 دانش و مهارت دیبا سیتأس زمان در نیکارآفر :سیتأس زمان در ازین مورد یها مهارت (ب

 و یمال امور ،یرستسرپ ،یابیبازار و یبازارشناس ،یاقتصاد یها طیمح لیتحل دربارة یعموم

 .باشد داشته کارکنان تیریمد

 از بعد نیکارآفر ازین مورد یها مهارت جمله از :سیتأس از پس ازین مورد یها مهارت (ج

 ،توسعه و قیتحق تیریمد دانش، تیریمد ،وکارها کسب عمر چرخة با ییآشناشرکت  سیتأس

 .است ...و بازار سهم شیافزا و حفظ ،یریپذ رقابت ،محصول و ندیفرا در یرنوآو یریکارگ به

 ریتأث ینیکارآفر یها مهارت کسب بر ینیکارآفر یرسم یها آموزش :پژوهش اول ةیفرض

 .دارد یداریمعن و ثبتم

 

 نانهیکارآفر قصد .1

 کننده نییتع عوامل از یکی عنوان به آن بر مؤثر عوامل ییشناسا و نانهیکارآفر قصد یریگ اندازه

 و یمراد) آورد یم فراهم را آن وقوع احتمال از یترقیدق ینیب شیپ ،ینیکارآفر دةیپد بروز در

 آن از که است شده ارائه نانهیکارآفر قصد جادیا نةیزم در یمتعدد یهامدل (.1399 اران،همک

 :دکر اشاره ریز موارد به توانیم جمله
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 یرخداد وکار کسب ایجاد مدل این طبق :(1919) رویشاپ ةنانیکارآفر دادیرو مدل (الف

 ریسک و نسبی خودمختاری مدیریت، ها،توانایی بتکارات،ا بین تعامل در هک شودمی تلقی

 شده، درک مطلوبیت :دارد بستگی عامل سه به فرد وکار کسب آغاز ،مدل این در .دارد قرار

 .شده درک پذیری امکان فعالیت، به تمایل

 نیا براساس .داد ارائه را یتئور نیا 1991سال در  آجزن :شده یزیر برنامه رفتار یتئور (ب

 ینیبشیپ قصد قیطر از را آن توان یم که دارد ازین یزیربرنامه یخاص مقدار به یرفتار هر یتئور

 توانیم وکار کسب کی یاندازراه یبرا فرد قصد ةمطالع قیطر از و یتئور نیا کمک به .کرد

 (.Ajzen, 1991) ریخ ای دهد یم انجام را کار نیا تیدرنها فرد که دکر ینیبشیپ

 ارائه را مدل این( 1991و همکاران ) 1رابینسون :نانهیکارآفر نگرش یریگجهت مدل (ج

 بررسی شخصیتی و جغرافیایی هایویژگی بعد از کارآفرین نگرش ،مدل این در .دادند

 و فردی کنترل خودباوری، موفقیت، معیار چهار طریق از نگرش این ،همچنین .شود می

 .شودمی بینیپیش رفتاری و شناختی طفی،عا واکنش نوع سه و نوآوری

 این طبق .کرد مطرح را مدل این( 1995) دیویدسون :یشناخت روان یاقتصاد عوامل مدل (د

 ،یریپذ رقابت تغییر، به تمایل شامل عمومی هاینگرش :گیردمی تئنش عامل دو از قصد ،مدل

 هایمشارکت ها،پرداخت شامل ایزمینه هاینگرش و قدرتو  طلبیتوفیق پول، به تمایل

 .مهارت و اجتماعی

 جادیا بر رگذاریتأث عوامل یبررس یبرا مبنا مدل عنوان به آجزن مدل از ،حاضر پژوهش در

 یزیربرنامه یخاص مقدار به یرفتار هر یتئور نیا براساس .است شده استفاده نانهیکارآفر قصد

 ،بیترتنیبد (.Engle et al., 2012) کرد ینیبشیپ قصد قیطر از را آن توان یم که دارد ازین

 وکار کسب کی یانداز راه یبرا فرد قصد ةمطالع قیطر از و یتئور نیا کمک به توان یم

 ،رونیا از (.Packham et al., 2010) ریخ ای دهد یم انجام را کار نیا تیدرنها یو کرد مشخص

 & Autio) شود یم محسوب هدف به دنیرس منظور به شده یزیر برنامه رفتار ینوع ینیآفرکار

Acs, 2010.) 

                                                      
1. Rabinson 
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 و مثبت یرتأث کارآفرینانه قصد ایجاد بر کارآفرینی های مهارت کسب :پژوهش دوم فرضیة

 .دارد داری یمعن

 و کارآفرینی یرسم آموزش بین رابطة کارآفرینی های مهارت متغیر :پژوهش سوم فرضیة

 .کندمی گریمیانجی را کارآفرینانه قصد

 

 رانیفراگ در آن پرورش و هنانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو به توجه .1

 دارد دیتأک نانیارآفرک یتیشخص یها یژگیو شتریب بودن یاکتساب بر نیشیپ قاتیتحق جینتا

(Schwarz et al., 2009.) ابهام، تحمل ت،یخالق ،ینوآور به توانیم هایژگیو نیا ةجمل از 

 هدف (.Autio, 2010; Sondari, 2013) دکر اشاره یخودکنترل و یریپذمخاطره ،یکوش سخت

 ،باال نفس اعتمادبه با یافراد تیترب ،ینیکارآفر یرسم یها آموزش یزیربرنامه و یطراح از

 یوکارها کسب یانداز راه یبرا یشتریب لیتما تا است شناسفرصت و پردازدهیا خالق، نوآور،

 ،مبتکر ،جسور ،ماجراجو ،ها تیفعال دادن انجام در شگامیپ افراد نیا .باشند داشته مستقل

 عدم تیوضع در کار از و دارند لیتما مشکالت حل به ،هستند طلبقیتوف و طلب فرصت

 .(Gibb, 1987) برندیم لذت تیقطع

 یها مهارت نیب رابطه بر نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو :پژوهش چهارم ةیفرض

 .ددار یگرلیتعد اثر نانهیکارآفر قصد و ینیکارآفر
 

 نانهیکارآفر ةزیانگ .1

 دادن انجام یبرا الزم ةزیانگ جادیا ینیکارآفر آموزش و جیترو در مهم اهداف از یکی

 در دیجد وکار کسب کی شروع یبرا یکاف رغبت و لیم تا است نانهیکارآفر یها تیفعال

 در مثبت احساس عیتجم نانهیکارآفر ةزیانگ (.Karhunen et al., 2008) شود جادیا رانیفراگ

 ای وکار کسب جادیا قیطر از ثروت خلق و ینیکارآفر ندیفرا مودنیپ به که است نانیکارآفر

 نیکارآفر زةیانگ در را عامل سه (1993) یفرا .شود یم منجر نینو خدمت ای محصول ةارائ

 یرهایمتغ و کننده عیتسر یرهایمتغ نه،یشیپ یرهایمتغ :داندیم لیدخ نوپا یرکتش سیتأس یبرا

 نیکارآفر یریگ میتصم در یزشیانگ یروین عنوان به رهایمتغ نیا از گروه سه هر .بخش توان
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 دادن انجام یابر اقیاشت موجب نانهیکارآفر ةزینگا (.1311 ،یانیدار )احمدپور دارند دخالت

 اقیاشت ،ابداع یبرا اقیشتا :است یبررس قابل نظر سه از اقیاشت .شود یم نانهیکارآفر یها تیفعال

 نیب در شتریب وکار کسب سیتأس یبرا اقیاشت ،انیم نیا در .توسعه یبرا اقیاشت و سیتأس یبرا

 زةیانگ جادیا برمؤثر  عوامل نیتر مهم .(Cardon et al., 2009) است مشهود ننایارآفرک

 :(Acs & Terjesen, 2013) از اند عبارت نانهیکارآفر

 عوامل نیتر مهم از یکی تیموفق کسب و ییشکوفا خود به ازین :یطلب قیتوف (الف

 انداز چشم کردنمحقق یبرا را الزم ةزیانگ که است نانهیکارآفر یهاتیفعال آغاز بر رگذاریتأث

 .دکن یم فراهم نیکارآفر

 سرنوشت بر کنترل داشتن» رینظ یعبارات با توان یم را استقالل به ازین :یطلباستقالل (ب

 حس نیا .است نانیکارآفر بارز یها یژگیو از یکی یطلب استقالل .کرد فیتعر «شیخو

 جادیا مشکالت با ییارویرو یبرا الزم زةیانگ آنان در که است نانیکارآفر یطلباستقالل

 .کند یم

 آوردن دست به اما ،ستین نانیکارآفر هدف تنها درآمد کسب :یاقتصاد تیموقع کسب (ج

 یکی  را آن توان یم ،رونیا از .شود یم یتلق آنان تیموفق انزیم صیتشخ یبرا یاریمع ثروت

 .برشمرد نانهیکارآفر یها تیفعال دادن انجام یبرا زهیانگ جادیا عوامل از

 بهبود یبرا یاجتماع یها تیفعال دادن انجام به نانیکارآفر :یاجتماع تیموقع کسب (د

 ها آن یبرا یاجتماع مناسب گاهیجا آوردندستبه موجب امر نیا که ندندمعالقه بشر یدردها

 .دانست یزشیانگ یعامل را آن توانیم جه،یدرنت .دشویم

 قصد و ینیکارآفر یها مهارت نیب ةرابط بر هنانیکارآفر ةزیانگ :پژوهش پنجم ةیفرض

 .دارد یگرلیعدت اثر ینیکارآفر

 در قیتحق یمفهوم چارچوب KAB ةافتی توسعه مدل ةیپا بر و موضوع نةیشیپ به توجه با

 .شود یم ارائه 1 شکل
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 قیتحق روش
 نیا یآمار عةجام است. یشیمایپ -یفیتوص روش نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش

 در یشغل یآمادگ و ینیکارآفر یرسم یها آموزش رانیفراگنفر از  965 شامل ژوهش،   پ

 1393 سال در را مذکور یها آموزش که شود یم یشمال خراسان یا حرفه و یفن آزاد یها آموزشگاه

 یریگنمونه روش به و 05/0 یخطا سطح در کوکران، یریگ نمونه روش از استفاده با .اند گذرانده

 .شدند انتخاب قیتحق ةنمون یبرا مذکور یها دوره رانیفراگ و انیمرب از نفر 210 ،ساده یتصادف
(1) 

 

     

N Z P P
n

N Z P P

      
  
         

2

2 2

2 1

1 2 1

2

2 2

465 1 / 96 0 / 5  0 / 5
210

 0 /05 465 -1 1 / 96 0 / 5  0 / 5
 

 نانهیکارآفر قصد جادیا

یاحرفه یها هدف داشتن 
کاروکسب یاندازراه 
یاندازراه یبرا مجدانه تالش 

 کاروکسب
کاروکسب یاندازراه یبرا یسع 

 

یاجتماع تیموقع کسب 

یطلبقیتوف 

یطلباستقالل 

یاقتصاد تیموقع کسب 

 زةیانگ
 نانهیکارآفر

 قیتحق یمفهوم مدل. 1 شکل 

تیخالق 

یدرون کنترل مرکز 

یکوشسخت 

هاماب تحمل 

یریپذیمخاطر 

ینوآور 

 یهایژگیو
 یتیشخص
 نانهیکارآفر

 

 نانهیکارآفر یهامهارت

مسئله حل 
طیمح لیتحل 
فرصت صیتشخ 
وکارکسب طرح 
یارتباط مهارت 
یادار و یمال 

 

 ینیکارآفر یرسم آموزش

یآموزش استاندارد 

سیتدر روش 

مدرسان یهاییتوانا 

 نانیفردعوت از کارآ 

شگاهیها و آزما کارگاه 

یآموزشکمک امکانات 
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 یها از پژوهش  فتهاستاندارد برگر یها از پرسشنامه KAB یمدل مبنا بریمبتنها  داده یگردآور یبرا

 و ینیکارآفر یآموزش رسم یهاشاخص نةیزم در( 2009) همکاران و واتزلسمحققان ازجمله 

 ،هشت سؤال ینیکارآفر قصد جادیا نةیزم در( 2009) چن و نانیل ،دوازده سؤال ینیکارآفر یهامهارت

 نةی( در زم2013) جسنده سؤال و آس و تر نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو نةی( در زم1911) مونزیت

 درتفاده شد. اس کم یلیخ تا ادیز یلیخ از کرتیل یا پنج درجه فیپنج سؤال با ط نانهیکارآفر زةیانگ

حداقل مربعات  یکردرو با ساختاری معادالت یساز مدل یندها از فرا داده یرو تفس یلو تحل یهمرحلة تجز

 و ساختاری یری،گ ش مدل در سه سطح اندازهشد و براز استفاده Smart PLS2افزار  به کمک نرم یزوج

پرسشنامه در دو  یفن یهایژگیو ق،یتحق جیاز دقت و صحت نتا افتنی نانیمنظور اطم . بهشد بررسی کلی

 یداریپا یابیارز و ییایپا سنجش یبرا. شد یابیارز مختلف یارهایمع از استفاده با ییایو پا ییبخش روا

استفاده شد.  1یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا یارهایمع از( یریگ همدل انداز یدرون ی)سازگار یدرون

است؛  1/0مدل، باالتر از  یها سازه یمذکور برا ریمقاد شود، یمشاهده م 1در جدول  کهگونه همان

 میانگین براین، عالوه(. Nunnally,1978; Cronbach, 1951الزم را دارد ) ییایپا یریگ مدل اندازه ن،یبنابرا

 همگرا روایی بنابراین، است؛ 5/0 از باالتر تحقیق یها سازه تمامی یبرا 2(AVE)شده  استخراج انسواری

 .است تأیید موردها  سازه تمامی برای
 

 PLSافزار  نرم یخروج یآمار ی. پارامترها1 جدول
مقادیر 
 اشتراکی

 معیار
 3زهیر سنگ

میانگین 
 واریانس

پایایی 
 ترکیبی

ضریب 
 تعیین کلی

آلفای 
 نباخکرو

 ها سازه

 ی شخصیتی کارآفرینانهها یژگیو 0/696 - 0/691 0/919 0/969 649/0

 انگیزة کارآفرینانه 0/669 - 0/646 0/969 0/747 660/0

 قصد کارآفرینانه 0/641 0/914 0/639 0/994 0/491 679/0

 آموزش رسمی کارآفرینی 0/676 - 0/699 0/976 0/664 661/0

 مهارت کارآفرینی 0/640 0/710 0/669 0/997 0/709 669/0

 ها یژگیو * مهارت 0/666 - 1/097 16/396 - -

 * انگیزة کارآفرینانه مهارت 0/666 - 1/041 17/043 - -

                                                      
1. Composite Reliability(CR) 
2. Average Variance Extracted 
3. Stone-Geisser criterion 
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 برایشده  استخراج میانگین واریانس جذر شود، مشاهده می 2که در جدول  گونه همان

 تحقیق مدل در موجود یها سازه سایر باها  سازه همبستگی با مقایسه در ی تحقیقها سازه تمامی

 (.Fornell & Larcker, 1981شود ) یم تأیید تحقیق یها سازه واگرای بنابراین، روایی باالست؛
 

 . ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر9جدول 

 یکارآفرین های مهارت کارآفرینی رسمی آموزش  ینانهکارآفر قصد شاخص

 - - 791/0 قصد کارآفرینانه

 - 693/0 366/0 کارآفرینی رسمی آموزش

 747/0 649/0 399/0 ی کارآفرینیها مهارت

 

 ها افتهی
همراه با فراوانی و درصد. هریک از  3های تحقیق در جدول  شناختی نمونه . توصیف جمعیت1

 شود. نشان داده می 3طبقات در جدول 
 

 

 شناختی جمعیت توصیف .3 جدول
 درصد فراوانی سطوح متغیر درصد فراوانی سطوح متغیر

 %39 70 سال 9 تا 3 کار سابقة %97 199 مرد جنسیت
 %90 111 سال 10 تا 9 %43 69 زن

 %16 96 باال به سال 10  990 جمع
 %11 99 دیپلم تحصیالت %94 140 سال 30 تا 90 سن

 %99 99 دیپلم فوق %90 44 سال 40 تا 31
 %99 194 لیسانس %19 99 باال به 41

 %6 19 لیسانس فوق  990 جمع
 

 یعامل یبارها ،دشو یم مشاهده 2 شکل در کهگونههمان :پژوهش یهاشاخص فیتوص. 2

 ییایپا دهندة نشان که است 9/0 از باالتر ها سازه یتمام در یریگاندازه مدل یها شاخص از کیهر

 ،شود یم مشاهده 2 شکل در کهگونه همان (.Henseler & Chin, 2010) است یریگ اندازه مدل

 جهیدرنت و است 96/1 از شتریب رهایمس تمام در -اند شده رجد پرانتز در که -یمعنادار بیضرا

 .دکر دییتأ را رهایمتغ انیم روابط و هاشاخص تمام بودنمعنادار 95/0 نانیاطم سطح با توان یم
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 تمثب ریتأث ةدهند نشان 2 شکل یا سازه نیب مثبت ریمقاد :قیتحق مدل و هاهیفرض آزمون. 3

 از نشان 1نییتع بیضر یبرا 33/0 از باالتر ریمقاد .است وابسته یرهایمتغ بر مستقل یرهایمتغ

 یرو بر زا برون یرهایمتغ یقو ریتأث دیمؤ 61/0 از باالتر ریمقاددارد. همچنین  متوسط ریتأث

 .(Henseler et al., 2009) باشد. می زا دورن یرهایمتغ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                      
1. R Square(R2) 

 آموزش رسمی کارآفرینی یها مهارت
 کارآفرینی

 PLSافزار  نرم یخروج یعامل یو بارها t آمارة یر. نمودار مقاد9 شکل

 قصد کارآفرینانه

000/0 

 

استاندارد 
 آموزشی

 روش
 تدریس

 های توانایی 

 نامدرس

دعوت از  
 کارآفرینان

و  ها کارگاه
 ها شگاهیآزما

 امکانات 
 آموزشی کمک

010/0 

 حل
 مسئله

 تحلیل
 محیط

 تشخیص
 فرصت 

طرح 
 کارو  کسب

 

مهارت اداری 
 مالی

مهارت 
 رتباطیا

416/0 

 خالقیت

000/0 

 مرکز کنترل درونی

 کوشی سخت

 ابهاممل حت

 پذیری مخاطره

 نوآوری

ی ها هدفداشتن 
 ای حرفه

اندازی  راه

 کارو کسب

تالش مجدانه 
 اندازی  برای راه

سعی برای 
 اندازی کسب راه

 کارو

موقعیت 
 اجتماعی

 طلبی  توفیق

 طلبی استقالل

 موقعیت 
 اقتصادی 

000/0 

000/0 

 

000/0 

858/0_(163/22) 

646/0_ (351/36) 

814/0_ (615/20) 

862/0_ (115/22) 

666/0_ (011/38) 

856/0_ (013/22) 

626/0_ (506/32) 

616/0_ (211/36) 

814/0_ (625/23) 

806/0_ (103/38) 

661/0_ (616/38) 

621/0_ (551/36) 

841/0_ (521/5) 

602/0_ (320/32) 

631/0_ (680/8) 

828/0_ (636/32) 

800/0_ (404/30) 

805/0_ (431/30) 

855/0_ (216/34) 

663/0_ (306/33) 

602/0_ (306/1) 

650/0_ (186/33) 
610/0_ (268/31) 

834/0_ (488/34) 

660/0_ (424/32) 

680/0_ (362/30) 

842/0_ (863/26) 411/0_ (215/2) 

 کارآفرینانه ةمهارت کارآفرینی* انگیز
 

 کارآفرینانه ةانگیز

 ی شخصیتیها یژگیو*  مهارت

 شخصیتی یها یژگیو
 کارآفرینانه

442/2_ (613/2) 

101/3_ (251/2) 
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R) نیانگیم 1 جدول در موجود ریمقاد به توجه با
 یرسم آموزش مکنون یرهایمتغ یراب (2

 بر یقو ریتأث زا برون مکنون یرهایمتغ ن،یبنابرا ؛دبو 66/0 ینیکارآفر یها مهارت و ینیکارآفر

 اریمع از زین مدل یکنندگینیبشیپ قدرت یبررس یبرا .دارند زا درون مکنون یرهایمتغ

 و 1 ولجد ةزیر سنگ اریمع ستون در موجود ریمقاد به توجه با .شد استفاده زهیر سنگ

 اریبس مدل ینیبشیپ قدرت گرفت جهینت توانیم 35/0 یمبنا مقدار از ریمقاد نیا بودنباالتر

 کسب یگریانجیم نقش یبررس منظوربه .(Stone, 1974; Geisser, 1974)است  یقو

 در نانهیکارآفر قصد جادیا و ینیکارآفر یرسم آموزش انیم رابطة در ینیکارآفر یها مهارت

 مقدار از که آزمون نیا در آمده دست به 196/2 مقدار .شد استفاده سوبل آزمون از رانیفراگ

 است ینیکارآفر یهامهارت سازة یبرا یانجیم نقش ةدهند نشان ،است شتریب 96/1 یمبنا

 و یریگ اندازه بخش دو در شدهارائه مدل برازش ،جینتا براساس .(1392 زاده،رضا و یداور)

 1(GoF) برازش ییکوین اریمع کمک به مدل یکل برازش ،رونیا از .شود یم دییتأ سازه

 یمعرف GoF یبرا یقو و متوسط ف،یضع ریمقاد 36/0 و 25/0 ،1/0 مقدار سه .است ریپذ امکان

 2 فرمول طبق GoF یبرا 102/0 مقدار حصول به توجه با .(Wetzels et al., 2009) است شده

 .است دییتأ مورد و مناسب اریبس وهشژپ مدل یکل برازش گفت توان یم

(2)GoF Avg(communalities) Avg(R )    2 0/ 972585 0/ 662824 0/ 802297 

. شد دییتأ کل و سازه ،یریگ اندازه یها بخش در مدل ییروا و ییایپا شد انیب کهگونه همان

 2 شکل در یا سازه نیب مثبت ریمقاد .دارد میتعم تیقابل و اعتبار پژوهش جینتا ،رو نیا از

 با .است نانهیکارآفر یها مهارت سطح یاارتق بر ینیکارآفر یها آموزش مثبت ریتأث دهندة نشان

 یارتقا در درصد 19 زانیم به است توانسته ینیکارآفر یررسمیغ آموزش ،ریمقاد نیا به توجه

 بودنمعنادار به توجه با ،رو نیا از .باشد داشته مثبت ریتأث رانیفراگ در ینیکارآفر یها مهارت

 به ینیکارآفر یها مهارت یریفراگ ،نیهمچن .دشویم دییتأ اول ةیرضف ،مذکور ةرابط t ةآمار

 به توجه با و دارد مثبت ریتأث رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا بردرصد  93 زانیم

 t ةآمار بودنمعنادار به استناد با .دوشیم دییتأ دوم ةیفرض ،مذکور ةرابط t ةآمار بودنمعنادار

                                                      
1. Goodness of Fit 
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 آموزش انیم ةرابط در ینیکارآفر مهارت ریمتغ یگریانجیم نقش یفایا نةیزم در سوبل آزمون

 دییتأ زین سوم ةیفرض صحت ران،یفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا و ینیکارآفر یررسمیغ

 ةزیانگ گرلیتعد یرهایمتغ مثبت ریتأث ،است هشد داده نشان 2 شکل در کهگونه همان .دشو یم

 ینیکارآفر یهامهارت یرهایمتغ نایم ةرابط بر نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیو و نانهیکارآفر

 و چهارم یهاهیفرض نهیزم نیا در t آمارة ریمقاد یمعنادار استناد به و نانهیکارآفر قصد جادیا و

 یرسم آموزش گفت توانیم رگذاریتأث ریمقاد ندیبرآ ةمحاسب با .دشویم دییتأ پنجم

 .است بوده مؤثر رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا رب 63/0 زانیم به ینیکارآفر

 

 یریگ جهینت و بحث
 در نانهیکارآفر قصد جادیا بر ینیکارآفر یرسم آموزش ریتأث یبررس هدف با پژوهش نیا

 با .است هرفتیپذ صورت ینیکارآفر یها مهارت ریمتغ یگر یانجیم نقش بر دیتأک با رانیفراگ

 بر را ینیکارآفر یرسم یها آموزش مثبت ریتأث توان یم پژوهش مدل براساس و جینتا به توجه

 جعفر و زیعبدالعز یها افتهی با موضوع نیا .دکر دییتأ رانیفراگ در نانهیکارآفر قصد جادیا

 باقرصاد و (2012) یجارو (،2009) همکاران و لیاسماع (،2011) همکاران و مشتاق (،2001)

 ریتأث در ینیکارآفر یها مهارت ریمتغ یگر یانجیم .دارد مطابقت (1392) همکاران و

 با زین وضوعم نیا که شد دییتأ زین نانهیارآفرک قصد جادیا بر ینیکارآفر یرسم یها آموزش

 مطابقت (2019) همکاران و ویوالرو  (2012) یجارو ،(2001) جعفر و زیعبدالعز یها افتهی

 نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو ریمتغ دو ددهیم نشان حاضر قیتحق جینتا ،نیا وجود با .دارد

به ؛کند یم لیتعد را نانهیکارآفر قصد و ینیکارآفر یها مهارت نایم ةرابط نهنایکارآفر ةزیانگ و

 ند،دار نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو و نانهیکارآفر ةزیانگ که یرانیفراگ در ،گرید عبارت

 یتوجه انیشا زانیم به را نانهیکارآفر قصد جادیا احتمال ینیکارآفر یها مهارت آموزش

 ،رونیا از .است نشده توجه مطالعه مورد یها پژوهش در موضوع نیا به که دهد یم شیفزاا

 یاجرا یبرا یبوم ةافتی توسعه مدل عنوان به پژوهش نیا در شدهارائه مدلاز  توان یم

 نیا یاجرا یمتول یهاسازمان به ،نیابرعالوه .کرد استفاده کشور در یرسم یاه آموزش

 یتخصص یهادارداستان دشویم شنهادیپ کشور یاحرفه و یفن آموزش سازمان مانند هاآموزش
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 ستمیاکوس جادیا باو  کنند هیته ینیکارآفر یررسمیغ یهاآموزش حوزة در را محوربازار

 در را خود نقش ،یتخصص یها جشنواره یبرگزار و دهنده شتاب مراکز یاندازراه ،ینیرآفرکا

 یهمکار با هاسازمان گونهنیا شودیم شنهادیپ ،نیهمچن .کنند فایا ینیکارآفر فرهنگ توسعة

 مخازن ،شورک ینیکارآفر آموزش یتخصص مرکز عنوان به تهران دانشگاه ینیکارآفر ةدانشکد

 حوزة در دانشکده نیا موفق تجارب از یریگبهره باو  کنند هیته را خود ازین مورد یدانش

 یبرگزار ،نیکارآفر رهبران از دعوت مانند یآموزش نینو یهاروش از ینیکارآفر آموزش

 پآ استارت یهاجشنواره یندازاراه و گرامثبت یشناسروان مباحث در یتخصص یها هکارگا

 .کنند استفاده

 به شتریب زمان و بودجه صیتخص با دیبا ینیکارآفر یرسم یهاآموزش یاجرا انیتولم

 تحلیل تئوری از استفاده با کشورها سایر با تطبیقی مطالعات دادن انجام و توسعه و قیتحق

 در پژوهشی العاتمط یاجرا ،اینبرعالوه .دهند افزایش را هاموزشآ این تأثیرگذاری ،شکاف

 مانند) کارآفرینی رسمی هایآموزش ةحوز در پیشران متغیرهای سایر تأثیر بررسی ةزمین

 بعدی تحقیقات در توانند می پژوهشگران که است مباحثی جمله از (...و کارآفرینانه بازاریابی

 .دکنن توجه آن به
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