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مقایسة شایستگیهای کارآفرینانة کارآفرینان حقوقبگیر با سایر کارآفرینان و
حقوقبگیران
مالحت حسنی گیلوای -1حسین مهدیزاده

2

 .1کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه ایالم
 .2استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایالم

تاریخ دریافت1398/7/1 :
تاریخ پذیرش1398/9/29 :
چکیده
برخی از افراد گاه بر اثر الزامات اقتصادی و یا بهدلیل کشف فرصتهایی مقرون بهصرفه ،در کنار شغل حقوقبگیری
اقدام به راهاندازی کسبوکار میکنند .این افراد که کارآفرینان هیبرید یا حقوقبگیر نامیده میشوند ،نقش مهمی در
اقتصاد و کاهش بیکاری دارند .پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا کارآفرینان هیبرید از نظر شایستگیهای
کارآفرینانه ،با سایر کارآفرینان و حقوقبگیران متفاوتاند؟ هستند به این منظور در قالب یک مطالعة کاربردی و پیمایشی با
استفاده از پرسشنامة محققساخته و مبتنی بر مدل «شایستگی کارآفرینی» ،به مقایسة شایستگیهای سه گروه موردمطالعه
میپردازیم .نمونة آماری پژوهش 138نفر کارآفرین هیبرید142 ،نفر کارآفرین تماموقت و 140نفر حقوقبگیر عادی بودند
که با روش نمونهگیری گلوله برفی و تصادفی انتخاب شدند .نتایج آزمون مقایسة میانگین یکطرفه واریانس و شفه در
نرمافزار  SPSSنشان داد :درحالیکه کارآفرینان هیبرید از شایستگی کمتری نسبت به کارآفرینان تماموقت در دو مؤلفة
«مدیریت مالی» و «مدیریت و ارزیابی ریسک» (از شایستگیهای «فنی سطح صنعت») برخوردارند ،اما در هر چهار مجموعه
از شایستگیهای «اثربخشی فردی»« ،آکادمیک»« ،محل کار» و «فنی سطح صنعت» تفاوتی ندارند .همچنین میزان
شایستگیهای آنان در هر چهار مجموعه ،بیشتر از حقوقبگیران عادی است .بنابراین با آموزش و ارتقای این شایستگیها،
میتوان به تبدیل کارآفرینان هیبرید به کارآفرینان تماموقت و ایجاد بنگاههای خصوصی توانمند امیدوار بود.
واژههای کلیدی :کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان تماموقت ،مدل شایستگی کارآفرینی

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
پژوهشگران متعددی به بررسی دالیلی پرداختهاند که باعث کارآفرین شدن عدهای از مردم
شده و دیگران را از کارآفرینی بازمیدارد .بیشتر آنان بر تفاوت ویژگیهای افراد متمرکز شدده
(& Audretsch, 2010

 )Acsو در مطالعددات خددود عوامددل فددردی و امعهشددناختی زیددادی را

شناسایی کردهاند.در این میان مدک کلدهلندد ،)1987(1اولدین پژوهشدگری بدود کده بدر اهمیدت
ویژگیهای اساسی با عنوان «شایستگی» در افراد تأکید کرد که به عملکرد بهتر آنان ،بهویژه در
زمینة کارآفرینی ،منجدر مدیشدود ( .)Lans et al., 2008ایدن شایسدتگیهدا مؤلفدههای ادغدام و
ترکیب شدة دانش ،مهارتها و نگرشهاست که میتواند باعث بُروز رفتدار کارآفرینانده شدود،
زیرا منشاء رفتار کارآفرینانه انگیزه و داشتن شایستگیهای الزم بدرای رسدیدن بده هددا اسدت
(.)Robles & Zárraga-Rodríguez, 2015
در بسیاری از کشورها صاحبان مشداغل ،کسدبوکار خدود را بدا یدک شدغل حقدوقبگیدری
ترکیب میکنند که کارآفرین حقدوقبگیدر یدا هیبریدد نامیدده مدیشدوند .آنهدا بدا حفدغ شدغل
حقددوقبگیددری ،هزینددههددای ابجددایی از حقددوقبگیددری بدده کددارآفرینی را هنگددام راهاندددازی
کسبوکار کاهش میدهند( .)Folta et al., 2010برای مثال ،در سوئد بیش از نیمدی از صداحبان
کسبوکار یک شغل حقوقبگیری هم دارند (2015

 .)Nordström,در ایران نیز افراد زیادی بده

راهاندازی کسبوکار پرداختدهاندد کده بسدیاری از آنهدا در سدازمانهدای دولتدی و خصوصدی
مشغول کار هستند (البته آمار رسمی در این زمینه و دود نددارد) .ایدن کسدبوکارهدای عمددتأ
خُ درد و کوچددک نقددش مهمددی در بددازار و اقتصدداد کشددور ایفددا میکننددد (2016

 )Hillmann,و

میتوانند در توانمنددسدازی بخدش خصوصدی در کشدور مدؤثر واقدش شدوند .بااینحدال تداکنون
مطالعات مستقل اندکی به کارآفرینی هیبرید یا حقوقبگیری در ایران پرداختهاند.
پژوهشگران بر نقش شایستگیهدای کارآفرینانده در بُدروز رفتدار کارآفرینانده و آغداز یدک
کسددبوکار تأکیددد کددرده و شایسددتگیهددای کارآفریناندده را ددزء مهمددی از فرآینددد رویددداد
1 McClelland1
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کارآفرینی میدانند ( .)Mitchelmore & Rowley, 2010در اینجا با این پرسش روبهرو میشویم
که آیا تفاوت در میزان شایستگیهای کارآفرینانه افراد است که برخدی از حقدوقبگیدران را بده
سمت راهاندازی کسبوکار سوق میدهد و برخی دیگر را خیر؟ کدارآفرینی در ایدن پدژوهش
شامل تمام ردههای فعالیت کارآفرینانهای میشود که از مالکیدت تدک نفدرة یدک کسدبوکار
خویشفرمایی کوچک تا یک استارتآپ بزرگ با بازگشت سرمایه را در برمیگیرد .در ایدن
پددژوهش نیددز در مطابقددت بددا مطالعددات پیشددین ماننددد فولتددا و همکدداران ( ،)2010واژه هددای
«کارآفرینی» و «خویشفرمایی» بهطور متدرادا بده کدار بدرده شدده اسدت (.)Folta et al., 2010
هدا اصلی پژوهش حاضر ،مقایسة شایستگیهای کارآفریندان هیبریدد بدا سدایر کارآفریندان و
حقوقبگیران عادی است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اوایددل دهدده 1950پژوهشددگران بدده بررسددی عوامددل شخصددیتیای پرداختنددد کدده احتمدداالً بدده
کارآفرین شدن افراد منجر میشد .در این زمینده تدالشهدای علمدی مدککلدهلندد باعدث شدد،
شایستگیهدای شخصدی فدرد کدارآفرین بدهعنوان یدک ویژگدی دائمدی وارد حدوزه تحقیقداتی
کارآفرینی شود .شایستگیهای کارآفرینانه عبارت از دانشها ،مهارتها و نگرشهدایی هسدتند
کدده بددر تمایددل و توانددایی انجددام کددارِ کارآفریناندده ،یعنددی ایجدداد و خلددق ارزش دیددد ،تددأثیر
مددیگذارنددد(2015; McClelland, 1987

 .)Lackéus,درواقددش ،شایسددتگیهددای کارآفریناندده

مجموعهای از ویژگیها هستند که باعث توسعه موفقیتآمیز کسدبوکار مدیشدوند (

Nuthall,

 .)2006ماهیت شایستگیهای کارآفرینانه را میتوان ترکیبدی از مهدارتهدای ذاتدی و اکتسدابی
دانست؛ بنابراین میتوان نقش آموزشهای کارآفرینی را در شناسایی فرصدتهدای کدارآفرینی
به واسطة ایجاد شایستگیهای کارآفرینانه مؤثر نشان داد (غالمی و همکداران .)1393 ،بدا تو ده
به اتفاقنظر بسیاری از نویسندگان در ایدن مدورد کده شایسدتگیهدا ویژگدیهدای ثابدت نیسدتند،
بااینحال میتوانند از طریدق تجربده و آمدوزش توسدعه یابندد و فراگرفتده شدوند؛ ادعاهدایی کده
چشماندازی مثبت برای پشتیبانی از کارآفرینان مشتاق ارائده مدیدهدد (
.)al., 2002; Mulder et al., 2007; Wagener et al., 2010

Ahmad, 2007; Man et
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کارآفرینی هیبریدی حالتی از راهاندازی کسبوکار است که در آن افراد یدک شدغل اولیده
حقوقبگیری و یک شغل ثانویه خدویشفرمدایی دارندد ( .)Folta et al., 2010در ایدن پدژوهش،
کارآفریندان هیبریدد شدامل تمدام افدرادی مدیشدود کده عالوهبدر کسدبوکار خدویشفرمدایی،
حقوقبگیدر بخدش دولتدی یدا خصوصدی هدم هسدتند .کارآفریندان تمداموقدت نیدز شدامل تمدام
مالکان/مدیران بنگاههای کسبوکار خصوصی است که عالوهبر خود ،حدداقل بدرای سده نفدر
دیگر اشتغال ایجاد کردهاند .همچنین حقوقبگیران عادی شامل کارکنان کارخانهها ،ادارههدا و
مؤسسههای دولتی و خصوصی است که حقوق ثابت در موعد مقرر دریافت میکنند.

در سراسر دنیا بخدش قابدلتو هی از افدرادی کده یدک کسدبوکار مخداطرهآمیز را آغداز
میکنند ،یک شدغل حقدوقبگیری نیدز دارندد (2010

دیدهبان

هانی کارآفرینی)(GEM

 .)Minniti,همچندین گدزارش سدال 2003

نشان داد کده بدیش از 80درصدد کارآفریندان نوپدا درحدالی

کسبوکار خود را آغاز میکنندد کده یدک شدغل حقدوقبگیری هدم دارندد ( Reynolds et al.,

 .)2003پژوهشها نشان میدهد ،بسدیاری از کارآفریندان هیبریدد در نهایدت تصدمیم بده اشدتغال
تماموقت در کسبوکارشان میگیرند( .)Folta et al., 2010نظر به اینکده ورود بده کدارآفرینی
هیبریدی ریسک کمتری نسبت به ورود مستقیم به کارآفرینی تماموقت دارد ،مدیتواندد تجربده
بسیار مناسبی برای آغاز یک کسبوکار باشد و به اشاعه فرهنگ کارآفرینی بین حقوقبگیدران
و سایر افراد شاغل ریسکگریز کمک کند.
مدل شایستگی

کارآفرینی1:

شایستگیها شامل گروهی از صفاتاند که برخی از آنها کم و بدیش عمدومیتدر از برخدی
دیگر هستند .بسیاری از پژوهشگران مدلهای شایسدتگی را مانندد هرمدی ترسدیم مدیکنندد کده
«شایستگیهای عمومی» در قاعدة آن و «شایستگیهای خاص» نزدیک رأس هرم قرار میگیرد.
این پژوهشگران شایستگیها را به چند سدطح /الیده /خوشده /و یدا ردههدای کلیددی طبقهبنددی
میکنند .این مدلها شایستگیهای کارآفرینانه را در طبقدهبنددیهدای سدهتایی

(Bacigalupo et

1 Entrepreneurship Competency Model
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The Empretec Program: The

 ،)Entrepreneur’s Guide 2015چهارتدایی ( ،)Driessen, 2005; Smith & Shankar, 2015پدنج
( ،)Olien & Wetenhall, 2012; Sugars, 2014هفت و نُهتایی ( ،)Arafeh, 2016ارائه میدهند.
دفتددر آمددوزش و اشددتغال ( )1ETAوزارت کددار آمریکددا در همکدداری بددا مجمددش آمددوزش
کارآفرینی ( )CEE2ملی آن کشور ،مدلی امش برای شایستگیهای کارآفرینانده طراحدی کدرده
که میتوان از آن برای همة رستههای شغلی استفاده کدرد .چهدار طبقدة ایدن مددل کده توسدعه و
قسمتبنددی شدده ،نشداندهندة زمیندههای شایسدتگی ،یعندی مهارتهدای کداربردی ،داندش ،و
تواناییهای الزم برای موفقیت کارآفرینی است .سه طبقة اول شامل شایسدتگیهدای پایده اسدت
که اساس و پایة الزم را برای آمادگی ورود به محدل کدار شدکل مدیدهندد ) .(ETA, 2009ایدن
مدل ،راهنمایی برای یاری رساندن به کارآفرینان بالقوه اهل ندوآوری در بخدش هدای متفداوت
است ،و بیشتر این شایستگیها (به ز بخش صنعت) برای همه کارآفرینان کداربرد دارد (
Wetenhall, 2012

Olien

&) .ازاینرو ،در این مقاله چهار طبقه اول این هرم بدرای سدنجش شایسدتگی

کارآفرینان درنظر گرفته شده است.
مجموعه شایستگیهای اثربخشی

فردی3:

شایستگیهای اثربخشی فردی در قاعددة هدرم قدراردارد .ایدن شایسدتگیهدا کده بدرای تمدام
نقشهای زندگی ضروریاند ،اغلب بهعنوان «مهارتهای نرم» در خانه و امعه فراگرفتده شدده
و در مدرسه و محل کار تقویت میشوند ) .(ETA, 2009اثربخشی فردی را حد رضدایت فدرد از
انجام ملزومات و وظایف شغلیاش تعریف کردهاند ( .)Christensen, 1997این مجموعده شدامل
شش شایستگی است :مهارت بینفردی ،ابتکار عمل ،بلندپروازی ،سازگاری و انعطدااپدذیری،
خطرپذیری ،تمایل به یادگیری.

1

Employment and Training Administration United States Department of Labor
Consortium for Entrepreneurship Education
3 Interpersonal Effectiveness
2
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شکل.1مدل شایستگی کارآفرینی طراحیشده توسط مجمع آموزش کارآفرینی()ETA, 2009
مجموعه شایستگیهای

علمی1:

این مجموعه دربردارنده شایستگیهای حیاتیاند که عمدتاً در محیط مدرسه آموختده شدده
و شامل کاربُردهای شناختی و سبکهای تفکر میشوند .شایستگیهای علمی در همه صدنایش و
مشاغل بهکار گرفته میشوند)2009

 .(ETA,این مجموعه که در دومین طبقة هرم شایستگیهای

کارآفریناندده قددرار دارد ،شددامل شددش شایسددتگی اسددت :خواندددن ،نوشددتن ،ریاض دیات ،علددم و
تکنولوژی ،ارتباطات و تفکر انتقادی -تحلیلی.
مجموعه شایستگیهای محل

کار2:

منظور از شایستگیهای محل کار« ،کاربرد دانش ،مهارت ،نگرش ،ارزشهدا و رفتارهدا» در
1 Academic Competencies
2 Workplace Competencies
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محل کار است ( .)Kwantes & Boglarsky, 2007شایستگیهای محل کار نشاندهنده انگیزههدا
و صفات ،و همچنین سبکهای بینفردی و خودمدیریتی است که معموالً برای تعداد زیادی از
مشاغل و صنایش کاربُرد دارند )2009

 (ETA,و در زمینه وظایف شغلی و تجارب کداری توسدعه

مدییابندد ( .)Olien & Wetenhall, 2012شایسدتگیهدای خُدرد ایدن مجموعده عبارتندد از :تفکدر
خالق ،شبکهسازی ،برنامهریزی و سازماندهی ،حل مسدئله و تصدمیمگیدری ،بررسدی ،آزمدون و
ثبت ،پایه و اساس کسبوکار و استفاده از کامپیوتر.
مجموعه شایستگیهای فندی سدطح صدنعت 1:داندش و مهدارتهدایی هسدتند کده بدرای همدة
فعالیتهای کارآفرینی رواج داشدته و برپایدة شایسدتگیهای سدطو قبلدی بندا شدده ،امدا بسدیار
تخصصددیتر از آنهددا هسددتند )2009

 .(ETA,کارآفرینددان عالوهبددر آگدداهی از اصددول پایدده

کسبوکار ،باید از فرآیندها و ویژگیهای اساسی کارآفرینی مانندد تیمسدازی و رهبدری آگداه
باشدند (& Wetenhall, 2012

 .)Olienایدن مجموعده شدامل ندوآوری و اختدران ،برنامدهریدزی،

بازاریابی ،مدیریت مالی ،مدیریت و ارزیابی ریسک است.
فولتا و همکاران ( ،)2010معتقدندد افدرادی کده هزیندههدای ابجدایی کمتدری دارندد و در
بنگاههای کوچک شاغل هستند بیشدتر وارد خویشفرمدایی ،و آنهدا کده هزیندههدای ابجدایی
متوسطی دارند و در بنگاههای بدزرگ مشدغولاند ،بیشدتر وارد کدارآفرینی هیبریددی مدیشدوند
( .)Folta et al., 2010هیلمن ( ،)2016ادعا میکندد کده باتو ده بده خطدرات مدالی بدالقوه یدک
کسبوکار نوپای تماموقت ،کارآفرینانی که ریسکپذیری کمتری دارند ،بیشتر بده راهانددازی
کسبوکار در کنار یک شغل حقوقبگیری گرایش دارندد ( .)Hillmann, 2016نتدایج پدژوهش
رفیعی و فنگ ( )2014نیز نشان داد که احتمال ورود افراد ریسکگریز با خودارزیابی پدایین بده
کدارآفرینی هیبریدد ،بیشدتر از کدارآفرینی تماموقدت اسدت ( .)Raffiee & Feng, 2014همچندین
پژوهشها نشان میدهد ،کارآفرینان هیبرید اغلب تحصیالت بهتری نسبت به کارآفریندان تمدام
وقت دارند ()Tornikoski et al., 2015

1 Industry-Wide Technical Competencies
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نتایج پژوهش لی راس ( )2015در ارتباط با ویژگیهای روانشناختیای که کارآفریندان را
از حقوقبگیران متمایز میکند ،حاکی از آن بود که توفیقطلبی ،منبدش کنتدرل ،ریسدکپذیری،
پرخاشگری رقابتی و نوآوری ،به ترتیب قویترین و ضعیفترین ویژگیها هستند ( Lee-Ross,

 .)2015نتایج پژوهش چودهداری ،)2016(1نشدان داد کده ویژگدیهدای کنتدرل دروندی ،تحمدل
ابهام ،اعتمادبهنفس و نوآوری در متفداوت بدودن کارآفریندان از غیرکارآفریندان مهدم اسدت ،و
ریسددکپذیری و ترقیطلبددی -بددرخالا انتظددار -در ایددن دو گددروه خیلددی تفدداوت ندددارد
(2017

 .)Chaudhary,روبلددس و رودریگددز ،)2015(2در پژوهشددی بدده بررسددی شایسددتگیهددایی

پرداختند که تعیین میکنند ،آیا فردی کارآفرین است یا خیر .آنها در پژوهش خود بده هشدت
شایستگی کلیدی شامل ریسکپذیری ،ابتکارعمل ،رهبدری ،کدار گروهدی ،مسدئولیتپدذیری،
خودمختاری ،اعتمادبهنفس ،ارتباطات ،مذاکره ،ادغام و پویایی برای تحقق کارآفرینی رسدیدند
( .)Robles & Zárraga-Rodríguez, 2015بررسی اهمیت شایسدتگیهدای کارآفریناندة ضدروری
توسط مجاب و همکداران ( ،)2011نشدان داد کده مجموعده شایسدتگیهدای اثربخشدی فدردی و
مجموعه شایستگیهای علمی از «مدل شایسدتگی کدارآفرینی» ،دزو شایسدتگیهدای ضدروری
برای کارآفرینی محسوب مدیشدوند ( .)Mojab et al., 2011لدی ( ،)2009پدس از بررسدی چندد
شایستگی به این نتیجه رسید که کارآفرینان در مقایسه با غیرکارآفرینان دارای سطح بداالتری از
شایسدتگیهدای کارآفرینانده هسدتند و مدیتدوان کارآفریندان را براسداس سدطح شایسدتگیهددای
کارآفرینانه از غیرکارآفرینان تمیز داد ( .)Li, 2009نتایج پژوهش کینددت و بدائرت ( )2015در
بررسددی  12شایسددتگی پشددتکار ،خودشناسددی ،تمایددل بدده یددادگیری ،آگدداهی مددالی ،قاطعیددت،
برنامهریزی برای آینده ،استقالل ،شبکهسازی ،توانایی ترغیب ،تشدخی

فرصدت ،بیدنش بدازار،

رفتار آگاهانة ا تماعی و محیطی نشدان داد ،میدزان شایسدتگیهدای کارآفریندان نوپدا و مجدرب
بیشتر از شایستگیهدای کسدانی اسدت کده صدرف ًا مشدتاق کدارآفرینی هسدتند ( Kyndt & Baert,

.)2015
1 Chaudhary
2 Robles & Rodriguez
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همانگونه که اشاره شد ،بخشی از ادبیات کارآفرینی بر ویژگیهای شخصی کارآفریندان و
شایستگیهای کارآفرینانهای متمرکز است که در تشخی

دادن کارآفرینان از غیرکارآفریندان

مؤثرند .اما در زمینة کارآفرینان هیبرید که مفهوم نسبتاً دیدی است،مطالعات انددکی صدورت
گرفته ( .)Tornikoski et al., 2015بندابراین فرضدیات پدژوهش مدا بدا تو ده بده چهدار مجموعدة
شایستگیها به این شر است:
فرضیه اول :بین سه گروه کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان و حقوقبگیران عادی (کارمندان) ،از
نظر شایستگیهای مرتبط با «اثربخشی فردی» تفاوت و ود دارد.
فرضیه دوم :بین سه گروه کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان و حقوقبگیران عادی (کارمندان) ،از
نظر شایستگیهای مرتبط با شایستگیهای «آکادمیک» تفاوت و ود دارد.
فرضیه سوم :بین سه گروه کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان و حقوقبگیدران عدادی (کارمنددان)،
از نظر شایستگیهای مرتبط با «محل کار» تفاوت و ود دارد.
فرضیه چهارم :بین سه گروه کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان و حقوقبگیران عادی (کارمندان)،
از نظر شایستگیهای مرتبط با شایستگیهای «فنی سطح صنعت» تفاوت و ود دارد.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدا ،کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات ،کمَی–پیمایشی اسدت
و به توصدیف و مقایسدة سده گدروه امعده آمداری پدژوهش مدیپدردازد .امعده آمداری شدامل
کارمندان و کارآفرینان هیبرید و کارآفرینان استان گیالن است .نموندههدای آمداری متشدکل از
138نفر کارآفرین حقوقبگیدر140 ،نفدر کارمندد و  142نفدر کدارآفرین بدود .در ایدن پدژوهش
باتو ه به ماهیت سه گروه مورد مطالعه ،از ترکیب چند روش نموندهگیدری اسدتفاده شدد .بدرای
انتخاب کارآفرینان هیبرید باتو ه به عدمو ود آمار قابل استناد و عدم طبقهبندی داگانة این
افراد بهعنوان کارآفرینان هیبرید در ایران ،ابتدا سه شهرستان استان گیالن شامل رشدت بده دلیدل
مرکزیددت و دو شهرسددتان الهیجددان و انزلددی بدده صددورت تصددادفی انتخدداب شدددند .پددس ازآن
کارآفرینان هیبرید در این شهرستانها با اسدتفاده از روش نموندهگیری گلولده برفدی شناسدایی و
انتخاب شدند .در خصوص کارآفرینان تماموقدت و حقدوقبگیدران عدادی نیدز بدهمنظور فدراهم
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آوردن امکان مقایسة دقیقتدر و بدرای انطبداق شدرایط فدردی و کداری افدراد بدا در نظدر گدرفتن
معیارهای نسیت ،تحصیالت ،سن ،سابقه ،رتبه شغلی و حتدیالمقددور متناسدب بدا کارآفریندان
هیبریددد ،در مرحلدة اول بهصددورت هدفمنددد در سددازمانهددای محددل کددار کارآفرینددان هیبریددد و
سازمانهای مشابه شناسایی شده و در نهایت بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در ایدن پدژوهش
از پرسشنامة خودارزیابی1بسته -پاسخ (حالت چند وابی) و نیز مقیاس چنددر دهای مبتندی بدر
طیف پنج ارزشی لیکرت (از  =1خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) ،استفاده شد .خودارزیابی یکدی از
شددیوههای ارزیددابی اسددت کدده در آن ،مسددئولیت ارزیددابی و گددزارش کددردن یددک یددا چنددد
پارامتر به خود فرد واگذار میشود .بنابراین در این پژوهش افراد براسداس خودارزیدابی ،سدطح
شایستگیهای خود را طبق طیف لیکرت تعیین کردند .برای پیش زمینة پرسشنامه نیدز از مددل
شایستگی کارآفرینی مجمش آموزش کارآفرینی استفاده شد )2009

 (ETA,و سپس مورد تعدیل

و بومیسازی قرار گرفت .روایی صوری و محتوایی پرسدشنامه بدا نظدرات سده صداحبنظر در
حوزه مدیریت و کارآفرینی و پس از چنددبار تجدیددنظر و اصدال مدورد تأییدد قدرار گرفدت.
مجموعه شایستگیهای اثربخشی فردی با  17پرسش (مثال :تا چه اندازه میتوانید با افراد دارای
دیدگاههای متفاوت از خود ،همکاری کنید؟) ،محدل کدار بدا  15پرسدش (مثدال :تدا چده میدزان
میتوانید کارها و فعالیتهای خود را براساس اهمیت و ضدرورت الویتبنددی کنیدد ؟) ،سدطح
صنعت با  17پرسش (مثدال :تدا چده میدزان بدا کداربرد اصدول وشدیوههای بازاریدابی ندوین آشدنا
هستید؟) و علمی با  14پرسش (مثال :مهدارتهدای ریاضدی و حسدابداری شدما در چده سدطحی
است؟) ،سنجیده شدند.
پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفدت .شایسدتگیهای
حوزة «اثربخشی فرد» با آلفای ./827کمترین ،و شایستگیهای حوزة «فنی سطح صنعت»
با آلفای ،./936بیشترین میزان پایدایی را داشدت و در مجمدون پایدایی پرسدشهای پدژوهش
موردقبول واقش شد .برای مقایسه شایستگیهای کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان و حقوقبگیدران

1 Self-Assessment
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عادی (کارمندان) ،باتو ه به نتایج آزمون کولموگروا -اسمیرنف ،از آزمون مقایسه میدانگین
یکطرفه واریانس و آزمون شفه در نرمافزار SPSS 20استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه شایستگیهای
اثربخشی فردی در بین سه گروه «کارآفرینان هیبرید »« ،کارآفرینان تماموقت» و «کارمندان»
متغیر

ارتباط
بینفردی
ابتکارعمل
قوی
بلندپروازی و
اهطلبی
سازگاری و
انعطااپذیری
تمایل به
ریسکپذیری
تمایل به
یادگیری

مخفف
گروه
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

گروه

کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان

میانگین

3/66
3/35
3/54
3/83
3/85
3/57
3/78
3/81
3/49
3/43
3/44
3/05
3/00
3/18
2/64
3/65
3/70
3/56

انحراف معیار

./695
./817
./728
./720
./655
./754
./719
0/736
0/789
0/685
0/587
0/626
0/818
0/847
0/733
0/721
0/821
0/851

F

سطح معناداری

نتیجه

5/719

0/004

AB
C=A
C=B

6/593
7/734
17/737
15/994
1/078

./002
0/001
0/000
0/000
0/341

AC
A=B
BC
A=B
AC
BC
AC
A=B
BC
AC
A=B
BC

C=A=B

یافتهها
یافتددههددای معیددتشددناختی حدداکی از ایددن اسددت کدده 14/4درصددد پاسددخگویان را زنددان و
85/6درصد را مردان تشکیل میدهند .میانگین سنی پاسخگویان 37سدال بدود کده 52/3درصدد
زیر 37سال43/2 ،درصد بین  38تا 52سال3/3 ،درصد بین  53تا  68و 0/5درصد باالی 68سدال
بودهاند .نتایج آزمون کولموگروا-اسمیرنف برای آزمون نرمال بودن توزیدش دادههدا  0/ 05و
معنادار بود .همچنین دقت در نمودار هیستوگرام و شاخ

های چدولگی و کشدیدگی نشدان داد

که میتوان توزیش دادهها را نرمال فرض کرد.
یافتههای دول ( )1نشان میدهد کده در پدنج متغیدر از شدش متغیدر ،حدداقل یکدی از ایدن
گروهها بهطور معناداری متفاوت از سایر گروههاست .نتدایج آزمدون شدفه نیدز نشدان داد ،چهدار
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شایسددتگی «ابتکارعمددل قددوی»« ،بلندددپروازی و دداهطلبی»« ،سددازگاری و انعطددااپددذیری» و
«ریسکپذیری» کارآفرینان هیبرید و تماموقت ،بهطور معناداری بیشتر از گروه کارمندان بدوده
و فقط شایستگی «مهارتهای میدانفردی» کارآفریندان هیبریدد بیشدتر از کارآفریندان تماموقدت
است.
جدول .2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه شایستگیهای
علمی در بین سه گروه «کارآفرینان هیبرید»« ،کارآفرینان تماموقت» و «کارمندان»
متغیر

خواندن و
نوشتن

مخفف
گروه
A
B
C
A

ریاضیات

B
C

علم و
تکنولوژی
ارتباطات:
شنیدن و
سخن گفتن
تفکر انتقادی
و تحلیلی

A
B
C
A
B
C
A
B
C

گروه

میانگین

انحراف معیار

کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان

3/36
3/00
3/20
3/48
3/22
3/35
3/70
3/46
3/61
3/55
3/66
3/22
3/69
3/72
3/34

0/687
1/003
0/931
0/716
0/944
0/967
0/779
0/901
0/873
0/689
0/615
0/769
0/623
0/744
0/742

F

سطح معناداری

نتیجه

5/757

0/003

AB
B=C
A=C

2/983
2/873
15/298
12/121

0/052
0/058
0/000
0/000

C=A=B

C=A=B

AC
A=B
BC
AC
A=B
BC

همانگونه که در دول( )2مشاهده میشود ،در سه متغیر از پنج متغیر ،حداقل یکی از ایدن
گروهها بهطور معناداری متفاوت از سایر گروههاست .نتایج آزمون شدفه نشدان میدهدد کده دو
شایستگی «ارتباطات» و «تفکر انتقدادی-تحلیلدی» کارآفریندان هیبریدد و کارآفریندان تماموقدت
بهطور معناداری بیشتر از گروه کارمندان ،و شایستگی «خوانددن و نوشدتن» کارآفریندان هیبریدد
بیشتر از کارآفرینان تماموقدت اسدت .هدر سده گدروه در شایسدتگیهدای «ریاضدیات» و «علدم و
تکنولوژی» سطح برابری داشتند.
همانطور که در دول ( )3مشاهده میشود ،به ز شایستگی «استفاده از کدامپیوتر» کده هدر
سه گروه در آن سطح برابری داشتند ،در سایر شایستگیهای محل کدار ،کارآفریندان هیبریدد و
تماموقت بدهطور معنداداری سدطحی بداالتر از گدروه کارمنددان دارندد .همچندین هدر دو گدروه
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کارآفرینان در شایستگیهای «تفکر خالق»« ،شبکهسازی»« ،برنامهریدزی و سدازماندهی»« ،حدل
مسئله و تصمیمگیری»« ،پایه و اساس کسبوکار» و «استفاده از کامپیوتر» سطح برابری داشدتند،
ولی کارآفرینان هیبرید در شایستگی «بررسی ،آزمون و ثبت» بر کارآفرینان تمداموقدت برتدری
دارند.
جدول .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه شایستگیهای
محل کار در بین سه گروه کارآفرینان هیبرید ،کارآفرینان تماموقت و کارمندان
متغیر

مخفف
گروه
A

تفکر خالق

B
C

شبکه سازی

A
B
C

برنامه ریزی و
سازماندهی
حل مسئله و
تصمیمگیری
بررسی ،آزمون
و ثبت
پایه و اساس
کسبوکار
استفاده از
کامپیوتر

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

گروه

میانگین

انحراف
معیار

کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان

3/86
3/88
3/44
3/44
3/67
3/14
4/00
3/91
3/41
3/82
3/84
3/38
3/64
3/81
3/52
3/58
3/63
2/99
3/31
3/32
3/49

.631
0/686
0/859
0/830
0/797
0/744
0/733
0/914
0/889
0/719
0/682
0/768
0/800
0/771
0/707
0/705
0/778
0/817
0/847
1/172
0/946

F

سطح
معناداری

نتیجه

15/832

0/000

AC
A=B
BC

0/000

AC
A=B
BC

15/788
19/721
18/626
5/115
30/164
1/393

0/000
0/000
0/006
0/000
0/249

AC A=B
BC

AC A=B
BC

BC A=B
A=C
AC
A=B
BC

C=A=B

نتایج دول ( )4حاکی از این است که در هر شدش متغیدر ،حدداقل یکدی از ایدن گدروههدا
ب دهطور معندداداری متفدداوت از سددایر گددروههاسددت .نتددایج آزمددون شددفه نشددان میدهددد ،سددطح
شایستگیهای کارآفرینان هیبرید و تماموقت در هر شش شایستگی فنی سدطح صدنعت ،بدهطور
معناداری بیشتر از گروه کارمندان است .عالوهبدراین ،کارآفریندان تمداموقدت در دو شایسدتگی
«مدیریت مالی» و «مدیریت و ارزیابی ریسک» برکارآفرینان هیبرید برتری دارند.
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جدول .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه شایستگیهای
فنی سطح صنعت در بین سهگروه «کارآفرینان هیبرید»« ،کارآفرینان تماموقت» و «کارمندان»
متغیر

اصول
کارآفرینی
نوآوری و
اختران

مخفف
گروه
A
B
C
A
B
C
A

برنامهریزی

B
C
A

بازاریابی

B
C

مدیریت مالی

A
B
C

مدیریت و
ارزیابی ریسک

A
B
C

گروه

میانگین

انحراف
معیار

کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان
کارآفرینان هیبرید
کارآفرینان
کارمندان

3/53
3/69
3/16
3/42
3/46
3/00
3/67
3/71
3/16
3/63
3/69
3/03
3/34
3/56
2/96
3/49
3/82
3/03

0/689
0/680
1/029
0/692
0/674
0/800
0/761
0/755
0/701
0/654
0/662
0/789
0/729
0/706
0/815
0/696
0/630
0/873

F

سطح معناداری

نتیجه

15/854

0/000

AC A=B
BC

17/143
23/743
37/205
22/685
40/333

0/000
0/000
0/000

AC A=B
BC

AC A=B
BC

AC A=B
BC

0/000
0/000

AC
BC
BA
AC
BC
BA

جدول  .5نتایج تجزیهوتحلیل آزمون یکطرفه واریانس و شفه برای شایستگیهای مدل
شایستگی کارآفرینانهی مجمع آموزش کارآفرینی
متغیر

شایستگیهای اثربخشی فردی
شایستگیهای آکادمیک
شایستگیهای محل کار
شایستگیهای فنی سطح صنعت

F

9.991
3.427
18775
39.733

سطح معناداری

نتیجه

.000
.033
.000
.000

AC,BC
AC
AC,BC
AC,BC

براسدداس یافتددههددای دددول ( ،)5میددزان شایسددتگیهددای کارآفرینددان هیبریددد در مقایسدده بددا
کارآفرینان و حقوقبگیران عادی تفاوت دارد و در نتیجه هر چهار فرضیه تأیید شدند.
بحث و نتیجهگیری
همانطورکه یافتههای پژوهش نشان میدهدد ،بدهطورکلی هدر دو گدروه کارآفریندان دارای
سطح مشابه و قابل قبولی از شایستگیها در هدر چهدار مجموعده از شایسدتگیهدای کارآفرینانده
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بودندد .بدا نگداهی دقیددقتر بده زیرمجموعدههددای هدر الیده ،مشدهود اسددت کده میدزان شایسددتگی
«کارآفرینان هیبرید» در مقایسه با «کارآفرینان تماموقت» ،به ز چهارمورد استثنا ،در بقیه مدوارد
اختالا معناداری نداشتند .داشتن دو شغل همزمان باعث شدده «کارآفریندان هیبریدد» مخاطدب
افراد متفاوتی بدوده و نیازمندد مهدارتهدای خوانددن و نوشدتن بیشدتری باشدند .احتمداالً کدار در
سیستمهای اداری و انجام مکاتبات روزمره که همواره بین بخشهای سازمانی در ریان اسدت،
به افزایش این مهارت در میان کارآفرینان هیبریدد کمدک میکندد .بده همدین دلیدل شایسدتگی
«مهارتهای میانفردی» از مجموعده شایسدتگیهدای اثربخشدی فدردی و شایسدتگی «خوانددن و
نوشتن» از مجموعه شایستگیهای علمی ،در این افدراد بیشدتر از کارآفریندان تماموقدت تقویدت
شده است .بهنظر میرسد ،کارآفرینان تماموقت به آموزشهدای تکمیلدی در ایدن شایسدتگیهدا
نیاز دارند و میتوان با آموزش برای تقویت شایستگی «مهدارتهدای میدانفردی» و «خوانددن و
نوشتن» بده موفقیدت بیشدتر آنهدا کمدک کدرد« .کارآفریندان هیبریدد» در تمدام شایسدتگیهدای
ابتکارعمل قوی ،ریسکپذیری ،بلندپروازی و داهطلبی ،سدازگاری و انعطدااپدذیری ،تفکدر
خالق ،تمایل به یادگیری ،شبکهسازی ،برنامهریزی و سازماندهی ،حل مسائل و تصدمیمگیدری،
بررسی آزمون و ثبت ،اصول کارآفرینی ،اسدتفاده از کدامپیوتر ،ریاضدیات ،علدم و تکنولدوژی،
نوآوری و اختران ،برنامهریزی ،بازاریابی ،ارتباطدات ،و تفکدر انتقدادی-تحلیلدی دارای سدطحی
مشابه با «کارآفرینان تماموقت» هستند که این یافتهها در تطدابق بدا برخدی یافتدههدای کینددت و
بددائرت ( )2015و روبلددس ( )2015اسددت (Kyndt & Baert, 2015; Robles & Zárraga-

 .)Rodríguez, 2015از طرفی ،سطح پایینتر «کارآفرینان هیبریدد» در شایسدتگیهدای «مددیریت
مالی» و «مدیریت و ارزیابی ریسک» ،و ه تمایز دیگدر ایدن گدروه بدا «کارآفریندان تماموقدت»
اسددت .ایددن کارآفرینددان از «تمایددل بدده ریسددک» مناسددب و مشددابهی بددا کارآفرینددان تمدداموقددت
برخوردارند؛ یافتههایی که با یافتههای پژوهشهای قبلدی فندگ و رفیعدی ( )2014مغدایر اسدت.
آنها همچنین در «مدیریت ریسک و ارزیابی آن» دچار ضعف هستند .بهنظر مدیرسدد ،داشدتن
مقرری ثابت باعث دلگرمی این افراد است و آنها را به سمت ریسدک کدردن سدوق مدیدهدد؛
زیرا میدانند که در صورت شکست همه چیز خود را از دست نخواهند داد .از طرا دیگر اما،
در موا هه با ریسک عملکرد ضعیفی دارند .شاید عددم پشدتوانه ثابدت مدالی بدرای کارآفریندان
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تماموقت مو ب شده که در موا هه با ریسک حسابگرانهتر و دقیدقتدر عمدل کنندد و درصددد
مدیریت هرچه بهتر آن برآیند .این درحالیست که برای کارآفرینان هیبریدد وضدعیت متفداوت
است و احتماالً به دالیل مشابه ،در «مدیریت مالی» نیز ضعیفتر عمل میکنند .امدا کارآفریندان
تماموقت با دقت عمل بیشتری بده مددیریت مدالی خدود مدیپردازندد ،زیدرا مدیدانندد خطاهدای
کوچک در وضعیت مالی ممکن است باعث ضررهای بزرگ شدود و آنهدا را بده نقدطة صدفر
برساند .این درحالی است که نقطة صفر برای کارآفرینان هیبرید آنقددرها هدم صدفر نیسدت و
شاید همین نکته سبب کمتو هی این افراد به پرورش مهارتهای «مددیریت مدالی» خدود شدده
است .ظاهراً ضعف هیبریدیها در این شایستگیها نسدبت بده تماموقتهدا ،باعدث شدده مرحلدة
گذار را طی نکنند و به «کارآفرینان تماموقت» تبددیل نشدوند .ازیدنرو نیازمندد آمدوزش بیشدتر
برای تقویت این شایستگیها هستند.
در مقایسة دو گروه کارآفریندان یادشدده بدا کارمنددان ،سدطح شایسدتگیهدای کارآفریندان
هیبرید در هر چهار مجموعه بیشدتر از کارمنددان بدوده اسدت .همچندین اخدتالا معندادار سدطح
شایستگیهای آنان از نظر مجموعده شایسدتگیهدای اثربخشدی فدردی و شایسدتگیهدای علمدی
همراستا با یافتههای مجاب و همکاران ( )2011است .سطح شایستگی کارآفرینان تماموقت نیدز
در سدده مجموعدده از شایسددتگیهددا بیشددتر از کارمندددان بددوده اسددت .کارمندددان در مجموعدده
شایستگیهای علمی اختالا معناداری با کارآفرینان تماموقت نداشتند که مغدایر بدا یافتدههدای
مجاب و همکاران ( )2011است .بهنظر میرسد ،داشتن شایستگیهای علمی بهتنهایی بده تحقدق
کارآفرینی کمک نمیکند .این شایستگیها در هر فرد بسته به میزان سواد و تحصیالتش و ود
دارد ،و دلیل تساوی آن در این دو گروه میتواندد مندتج از تشدابه میدزان تحصدیالت ایدن افدراد
باشد .واضح است که برای تحقق کدارآفرینی بایدد مجموعدهای از شایسدتگیهدای مختلدف در
سطحی مناسب کنار هم قرار گیرند.
تفاوت معنادار و چشمگیر سطح شایستگی دو گروه کارآفرینان در شایستگیهای «تمایل به
ریسکپذیری» ،و «پایه و اساس کسبوکار» با کارمندان ،نشان داد که داشتن برتدری در زمینده
صدرا داشددتن محددیط مناسددب اقتصدادی،
شایسددتگی تددأثیر بسددزایی در امددر کددارآفرینی دارد و ِ
ا تماعی و فرهنگی منجر به رویداد کارآفرینی نخواهد شد .طبق نتدایج پدژوهش مشداهده شدد،
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در میان افرادی که در یک امعه حضور دارند و شرایط اقتصادی ،ا تماعی و فرهنگی امعده
برای همة آنها یکسان است ،کسانی بهدنبال کارآفرینی مدیروندد کده دارای سدطح مناسدبی از
برخی از شایستگیهای کلیدی باشند .این نتایج با تحقیق احسانی و همکاران ( )1394همخوانی
دارد که ریسکپذیری را در راهانددازی کسدبوکار مدؤثر یافتندد .همچندین همراسدتا بدا نتدایج
کیندت و بدائرت ( )2015و لدی راس ( ،)2015و در مغدایرت بدا یافتدههدای چودهداری ()2016
است.
بنابر نتایج پژوهش مشخ

شد ،کارآفرینان هیبرید دارای شایستگیهای کارآفرینانه هستند

و احتمدداالً دلیددل راهاندددازی کسددبوکار توسددط آنهددا برخددورداری از سددطح مناسدددبی از
شایستگیهای کارآفرینانه در این افدراد اسدت .ایدن یافتدهها نسدبت دادن و منحصدرکردن دلیدل
کددارآفرینی ایددن افدددراد بدده اسددتفاده از ارتباطدددات و زد و بندددهای اداری و نادیددده گدددرفتن
شایستگیهای آنها را در راستای راهاندازی کسبوکار رد میکند.
باتو ه به نتایج پژوهش مبنی بدر ضدعف کارمنددان در اغلدب شایسدتگیهدای کارآفرینانده،
توصیه میشود چنانچه دولت بهدنبال تعدیل نیروی کار حقوقبگیر است ،مدیتواندد بدا پدرورش
این شایستگیها در کارمندانش آنها را بده سدمت کدارآفرینی سدوق دهدد .باتو ده بده اهمیدت
کارآفرینان حقوقبگیر ،لزوم یک مطالعه در سطح ملدی بدرای ایدن مددل از کدارآفرینی توصدیه
میشود .این مطالعه به بررسی همزمان نقش خانواده ،ایگاه فدرد در اداره ،سدطح دسترسدی بده
اطالعات و شبکه ارتباطی فرد نپرداخته و ازایدنرو پیشدنهاد مدیشدود ،پژوهشهدای آیندده ایدن
موارد را در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود ،مطالعهای کیفی و عمیدق بدرای بررسدی تدأثیر
رانت اطالعاتی و سایر رانتهدا در موفقیدت کسدبوکارهای هیبریدد صدورت گیدرد .مطالعدهی
ایگاه زنان در این نون از کارآفرینی نیز میتواند نتایج الب تو هی دربدر داشدته باشدد .ایدن
پژوهش درواقش یک مطالعه آغازین برای کسب شناخت اولیه کارآفرینان هیبرید بوده و بهعلت
نبود فهرست کارآفرینان حقوقبگیر و تمام وقت ،از روش نمونهگیری هدفمندد اسدتفاده کدرده
است .به همین دلیل پژوهشگران و خوانندگان باید بیشتر آن را بهعنوان یک پدژوهش توصدیفی
در نظر گرفته و و ه تبیینی آن را مدنظر قدرار دهندد و در خصدوص دقدت تعمدیمپدذیری نتدایج
احتیاط کنند.

1398  زمستان،4  شمارة،12  دورة،فصلنامة توسعه کارآفرینی
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