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 عنوان مقاله: بررسي تاثير آموزش کارآفریني بر قابليت تشخيص فرصتهای کارآفرینانه 

 )مطالعه موردی: مراکز آموزش فني و حرفه ای شهرستان پارس آباد(
 

 1امامعلي سمندرحبشي

 2ایرج کریمي گيگلو

 3حميد نرمانيان   

 چکیده

سازمانها و افراد، موجب شده که نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش یابد بلکه سهم  عدم وجود قابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در بسیاری از  

مار می بزرگی در زمینه های مختلف، اشتغال روز به روز در حال کاهش باشد. در این راستا، تشخیص فرصت یکی از ارکان کلید آموزش کارآفرینی به ش

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر قابلیت سیار مورد توجه قرار گرفته است.  رود که در سال های اخیر در مطالعات کارآفرینی ب

مرکز خواهران پارس  –تشخیص فرصتهای کارآفرینانه افراد و سازمانها می باشد. بدین منظور از بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز برادران پارس آباد 

جهت تجزیه وتحلیل  SPSSابزار سنجش این تحقیق، پرسشنامه می باشد واز نرم افزار  شهرستان پارس آباد انتخاب شد.مرکز دو منظوره اصالندوز –آباد 

نفر خبره 4آوری گردیده و روایی آن از طریق پرسشنامه می باشد جمع 13داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته که دارای  داده ها استفاده گردید.

مورد تائید قرارگرفت در این تحقیق از طریق فرمول کرجسی ومورگان محاسبه 6508/5ایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ با ضریب کارآفرینی وازنظر پوی

نفر  کارشناسان ومربیان که دارای چندین سال تجربه در مراکز آموزش فنی وحرفه ای  شهرستان پارس آباد 05نفر به عنوان حجم نمونه از 05به تعداد

چنین مورد مطالعه قرار گرفتند برپایه نتایج بدست آمده از این تحقیق،آموزش کارآفرینی برقابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تاثیر دارد وهم محاسبه و

آموزش کارآفرینی در شش عامل جستجوی فعال، هوشیاری، دانش پیشین، سرمایه اجتماعی، عوامل محیطی و ویژگی های شناختی و فردی تشخیص 

 های کارآفرینانه تاثیردارد. فرصت
 

   توان بخشیآموزش کارآفرینی، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه، کارآموزان،  کليد واژگان: 
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Abstract 

Lack of ability to recognize entrepreneurial opportunities in many organizations and individuals means that not 

only the national unemployment rate to rise, but a big contribution in various fields, employment is falling day 

by day. In this regard, recognize the opportunities of entrepreneurship education is one of the key elements in 

recent years has been highly regarded for Entrepreneurial Studies. The aim of this study was to investigate the 

impact of entrepreneurship education on individuals and organizations the ability to recognize entrepreneurial 

opportunities. Among the technical and vocational training centers Center Pars Abad brothers - sisters of Pars 

Abad dual Aslanduz Center Parsabad city were selected. This research assessment tool, and it is a questionnaire 

with SPSS software was used for data analysis. Data by researcher-made questionnaire with 31 questionnaires 

collected were its validity through 4 experts entrepreneurship horizon dynamics through Cronbach's alpha 

coefficient 8056/0 was confirmed in this study by the formula Krejcie Vmvrgan calculate the number of 59 

people as the sample size of 70 expert coaches who have several years of experience in technical training centers 

and professional city PARSABAD calculated and studied based on the results of this research, entrepreneurship 
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education Brqablyt entrepreneurial opportunity recognition is effective as well as entrepreneurship education in 

six search agent active, alert, prior knowledge, social capital, cognitive and environmental factors and individual 

characteristics of entrepreneurial opportunity recognition Tasyrdard. 

 

Keywords: entrepreneurship education, entrepreneurial opportunity recognition, trainees, Rehabilitation 

                                                                                                 

 

 

 مقدمه -1

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین وگسترده ترین فعالیتهای نهاد های آموزشی  ، مفهومی است که همراه با خلقت بشر         

وجود داشته است . به تعبیری دیگر کارآفرینی، کانون ومرکز ثقل کار وتالش وپیشرفت بشر در عصر حاضر تلقی می شود . کارآفرینی 

د تاسیس ویا توسعه کسب وکار ، برمبنای یك فکر وایده نو است . کارآفرینی به منظور رشد ونمو در جوامع، نیازمند وجود همان فراین

فرهنگ خاصی است با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصاد های نوین)ایجادشرکتهای کوچك ومتوسط (، کشورهای مختلف،برنامه 

جامعه خود تدارك دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشد وپویایی را ادامه دهند. بنابراین  نگی درهای مفصلی را برای بسط چنین فره

وتوسعه آموزش کارآفرینی در جامعه ونیز ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی،اجتماعی وسیاسی محسوب می تشخیص فرصت های کارآفرینانه 

محرك تولید وتوسعه اقتصادی واز سویی پرورش دهنده وتقویت کننده روحیه سرمایه شود،به گونه ای که عنصرکارآفرینی به عنوان موتور

بر قابلیت تشخیص فرصتهای گذاری وبهره وری در نیروی انسان تلقی می شود این پژوهش پیرامون بررسی  تاثیر آموزش کارآفرینی 

رفته است  جامعه آماری در این تحقیق  مربیان ) مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان پارس آباد مغان( صورت گکارآفرینانه 

نفر تعیین گردید. با توجه به  05وکارشناسان  مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان پارس آباد مغان می باشد و نمونه آماری نیز تعداد 

کارآموزان مراکز آموزش  برتشخیص فرصتهای کارآفرینانهنتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق مشخص شده است که آموزش کارآفرینی 

فنی وحرفه ای تاثیر معناداری وجود دارد.به عالوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که عدم آموزش کارآفرینی 

 کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای تاثیرمنفی دارد.برقابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه 

 

 بيان مسأله تحقيق -2

کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین ، همگام با تغییرات گام بر میدارند و می کوشند فرصتهای ایجاد رینی، فرهنگ درك تغییر و کشف فرصت کارآف

آن  ه استقبالشده در جریان این تغییرات را کشف و از آنها بهره برداری کنند همگامی با تغییرات مستلزم بستر فرهنگی است که به تغییر بهاء داده و ب

 & Jeffreyگزینند. )می رود بستری که می تواند در صورت لزوم ، راهیافتها و عملکردهای سنتی و قدیمی را کنار گذارد و راهیافتهای نوینی را بر

Baron , 2000عه کارآفرینی اند که چگونه می توان آموزش و توس( امروزه سازمانهای دولتی مانند سازمانهای غیر دولتی خصوصی با این سؤال مواجه

ن ویژگیهای عصر در سازمانها را بهبود بخشید؟ سازمانهای امروزی در محیطی پویا، پرابهام و متحول فعالیت می کنند . با توجه به این که یکی از بارزتری

پدیده های دیگر زندگی به چشم حاضر تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، ارزشهای اجتماعی ، روشهای انجام کار و بسیاری از 

نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو افزای کنونی هرمی خورد. سازمانها با تغییراتی مواجه هستند که در دنیای مشتری گرایی و رقابت

آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات  می برد. وسعت و تنوع تغییراتی که بر سازمانهای امروزی وارد می شود به قدری زیاد است که برای

کارآفرینی باید شرایط مناسبی وجود داشته تالطم امروزی بازی می کند. برای ترویج نقش مهمی را در دنیای پر کارآفرینیوجود ندارد از این رو توسعه 

آفرینی نامیده می شود. آموزش دارای نقش کلیدی در توسعه این امر مهم باشد. عواملی که توسعه کارآفرینی تحت تاثیر قرار می دهند جو یا محیط کار

آموزش کارآفرینی  بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پارس آباد مغان برای توسعه است. در این تحقیق بررسی تاثیر 

آموزشی مهارتی به سوی یك مرکز کارآفرین نکته اصلی دیگری است که باید  کارآفرینی است و از طرف دیگر عوامل مؤثر در سوق دادن مراکزفرهنگ 

ز مراکز مدنظر قرار گیرد. هرچند در سالهای اخیر با راه اندازی مراکز رشد و پارك های فناوری قدم های مهمی در این رابطه برداشته شده است هنو

رکز کارآفرین دارد و مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است چرا ی زیادی برای تبدیل شدن به یك مای فاصلهحرفهوآموزش فنی
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کارآفرین نیستند و چگونه می توان خروجی مراکز آموزشهای مهارتی را به سمت اثر گذاری حرفه ای در ایران ومهارت آموختگان مراکز آموزش فنی

 بیشتر در زمینه کارآفرینی سوق داد.

 

 اهداف تحقيق -3
 هدف اصلي:  

ای پارس وحرفهفنی)مطالعه موردی کارآموزان مراکزآموزش بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی بر قابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه 

 آبادمغان(میباشد.

 اهداف فرعي: 

 کارآفرینی کارآموزان فرصت  جستجوی توان بخشی -  1   

   کارآموزان کارآفرینیفرصت توان بخشی خلق  -0   

 شخصی  کارآموزان  مهارتهای توان بخشی شناخت  -1  

   کارآموزان وان بخشی شناخت عوامل محیطی درت -4   

 کارآموزانو مشکالت جامعه برای توان بخشی درك نیازها  – 0  

 

 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق -4
 

در کنار تعلیم  علمی وعملی باید وظیفه دیگری را نیز به عنوان در حال حاضر بطور فزاینده ای این انتظار است که  مراکز آموزش فنی وحرفه ای 

الشهای محرك های ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه بر عهده گیرند. ، عالوه بر این دولتها به منظور رشد اقتصادی و در پاسخ گویی به بزرگترین چ

( همچنین سیاستهای سرمایه گذاری 1001،1مالیاتی فعالیت می کنند)دانا اقتصادی ،یعنی بهبود استانداردهای زندگی، اشتغال و افزایش درآمدهای 

ط مناسب آموزشی دولتها)بطور کلی آموزش و بطور جزئی آموزش مهارتی ( بالفطره با اهداف ملی گره خورده و این سیاستهای آموزشی می تواند در شرای

(. در این میان حرفه آموزی نیز از دیر باز مورد توجه عموم بوده و کسب و 1344،3، باعث مزیت های قطعی برای کشورها شود ) کارنوی ودیگران ، 

همیت باز تخصص و مهارت به مثابه یك تجربه مفید و بهره ور و در عین حال اشتغالزا و درآمدآفرین موضوعی است که ضرورتهای آن هیچگاه از رونق و ا

معیت فعال کشور فاقد مهارت و تخصص کافی برای انجام کار بوده و یا پاره ای از شاغلین از نمانده است در شرایط کنونی بخش قابل مالحظه ای از ج

های فنی و صالحیت شغلی و یا به تعبیر دقیق تر و استاندارد شده برخوردار نیستند و در بازار کار حرفه ها و مهارتها از نظر سطح تخصص و اندوخته 

کشور عرضه کننده انواع آموزشهای  ی و حرفه ای که سازمان مستقلی به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ایآموزش فن تجربه مطلوب و کارآمد نیستند.

ارائه می  مهارتی، خدماتی ، فنی و ... می باشد. نقش مؤثر در طراحی و اجرای دوره های آموزشی داشته و خدمات مطلوبی را به متقاضیان و هنر جویان

مجموعه آموزشهای عملی و علمی است که هدف آن ایجاد شرایط الزم برای کسب دانش و ایجاد نگرش و پرورش  آموزشهای فنی و حرفه ایدهد. 

ماهه  14تا  1مهارت کارآموزان به منظور احراز شغل و ارتقاء مهارت می باشد و منجر به دریافت گواهینامه می گردد این آموزشها در قالب دوره های 

وزش ضمن کار، تربیت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد برگزار می شود  و از این طریق نسبت به تامین و تربیت نیروی با آموزش در مراکز ثابت، آم

ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی کشاورزی و خدماتی کشور اقدام می شود. در حال حاضر جهت گیری اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای، 

نتقال فن و حرفه ی تجهیزات ( به کارآموزان است. و انتظار می رود کارآموزان بعد از اتمام دوره های آموزشی که با آموزش مهارت سخت افزاری ) ا

عدم  گردد به صورت احداث یك مغازه نظیر یك تعمیرگاه اتومبیل برای خود ودیگران  شغل ایجاد کند.هزینه هنگفت بخش دولتی وخصوصی اجرا می

رم افزاری مربوط به نوع آوری و خالقیت بازاریابی، نحوه تدوین و ارزیابی طرح کسب و کار، مطالعه بازار، روشهای مالی کسب و ارائه آموزشهای مهارت ن

زیادی کار،ثروت آفرینی وارزش آفرینی که همان کارآفرینی می باشد  از محدودیتها و مسائلی است که اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه ای را تا حد 

است تغییر نگرش آموزش مراکزآموزش فنی و حرفه ای از فنی صرف به آموزشهای کارآفرینی می تواند موجب ارتقاء و اثربخشی آموزشها ی  کاهش داده

. واین کمبود به وضوح کارآفرینی سوق دهدتشخیص فرصتهای فنی ومهارتی شده و جهت این آموزشها را از اشتغال مزدبگیری به سمت خوداشتغالی و 

 ز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان پارس آباد دیده می شود.در مراک

 

  سوال اصلي تحقيق -5
 کارآفرینی تاثیردارد؟شخیص فرصتهای آیا آموزش کارآفرینی بر ت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ین الملليو چهارمین همايش ب همايش مليپنجمین 

 مهارت آموزي و اشتغال 

 

4 

 سواالت فرعي

 تاثیردارد؟   توان بخشی جستجوی  فرصت  کارآفرینی کارآموزانبر آیا آموزش کارآفرینی  - 1

 کارآموزان تاثیردارد؟ ن بخشی خلق فرصت تواآموزش کارآفرینی بر آیا  -1

 تاثیردارد؟ کارآموزانکارآفرینی شخصی    مهارتهایتوان بخشی شناخت  آموزش کارآفرینی برآیا -1

 کارآفرینی کارآموزان تاثیردارد؟شناخت عوامل محیطی توان بخشی کارآفرینی برآموزش آیا  -4

 کارآموزان تاثیردارد؟ کارآفرینی درك نیازها و مشکالتبر آموزش کارآفرینی آیا  -0

 

 فرضيه اصلي تحقيق -6
 تاثیر دارد.کارآفرینانه آموزش  کارآفرینی بر قابلیت تشخیص فرصتهای   

 تحقيق:  فرضيات فرعي

 تاثیردارد؟   توان بخشی جستجوی  فرصت  کارآفرینی کارآموزانآموزش کارآفرینی بر  - 1

 کارآموزان تاثیردارد؟ رصت توان بخشی خلق فآموزش کارآفرینی بر  -1

 تاثیردارد؟ کارآموزانکارآفرینی شخصی   توان بخشی شناخت مهارتهای  آموزش کارآفرینی بر -1

 کارآفرینی کارآموزان تاثیردارد؟آموزش کارآفرینی برتوان بخشی شناخت عوامل محیطی  -4

 یردارد؟کارآموزان تاث آموزش کارآفرینی بر درك نیازها و مشکالت کارآفرینی -0

                                 

 

 تعاریف اصطالحات و متغيرهای تحقيق: -7

 تعریف واژه کارآفرین:

عاملی است که تمامی ابزار  1کارآفرین  .ازیمدبرای کارآفرین تعاریف مختلفی در منابع فارسی و خارجی بیان شده است که به ذکر بعضی از آنها می پر   

کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه ای را که به کار می گیرد، ارزش دستمزدها، بهره و اجاره ای را که می پردازد و تولید را ترکیب می 

  )2همچنین سود حاصل را به عهده می گیرد)جان باتیست سی

 (. 3ترکیب های تازه از مواد می باشد) ژوزف شومپیتر کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد

 (.   4کند)ویلکنرشدوتوسعه اقتصادی را فراهم می جرقه کننده،کارآفرین به عنوان یك تسریع

 کارآفرین کسی است که فعالیتهای اقتصادی کوچك و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند)پیتر دراکر(.

کنند، فرصتهای تجاری را شناسایی، خلق و ترکیبات جدیدی از منابع ارائه می کنند تا در محیط عدم که نوآوری میکارآفرینان افرادی هستند     

 (.  5قطعیت از این نوآوری ها سود کسب کنند)رافائل امیت

 ا سازماندهی، اداره و تقبل کند.بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر، کارآفرین کسی است که متحد می شود مخاطره های یك فعالیت اقتصادی ر

در جامعه از نظر اسالم کارآفرین فرد تالشگری است که با اتکا به نفس و توکل به خداوند بتواند از حداکثر توانایی های جسمی، مادی و تخصصی خود 

 ای که در آن زندگی می کند استفاده نماید. 

  6مفهوم واژه کارآفریني 

 نشئت گرفته است. به معنای متهد شدن به معنای معنای متهد شدن Entreprendreفرانسوی  واژه ))کارآفرینی(( از کلمه

                                                           

1.Entrepreneur 

2. Jean Baptiste Say 

1. Joseph Schumper 

2.Wilken  

30Rafael Amit  

4.Entrepreneurship  
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 کارآفرینی

جدید و کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خالق و شناسایی فرصت های جدید، با بسیج نو،سازمان های    

عوامل تغییر هستند « کارآفرینان». این امر توام با پذیرش خطرات منابع با ایجاد کسب و شرکت های می شود.بنابرایننوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد

 که است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه گاهی موجب پیشرفتهای حیرت انگیز نیز شده اند.

)هویت اقتصادی جدیدی که روی محصول یا خدمتی بدیع،یا در کمترین حالت،روی چیزی که کارآفرینی پروسه تغییر وخلق چیزی متفاوت است)    

 ( 1،1000به طور قابل مالحظه ای با محصوالت یا خدمات ارائه شده در هرجای دیگری از بازارمتفاوت باشد،تمرکز یافته است)برویات وجولین

 آموزش کارآفریني

زش به معنای معلومات و رشد فکری است که از راه تحصیالت رسمی و غیر رسمی به دست می آید. اساس بطور کلی بنا به یك تعریف جامع آمو     

ن آموزش بر یادگیری است و هر سازمانی می کوشد تا کمك کند عملکرد افراد در شغلشان مؤثر شود. برنامه آموزشی همانا سازمان بخشیدن به ای

ای مورد نیاز را متناسب کرده و بهبود بخشد. بنابراین،آموزش کوششی است که توسط سازمانها برای تغییر تجربیات است به طریقی که نگرشها یا مهارته

 (.1رفتار افراد از طریق فرایند یادگیری و به خاطر افزایش اثر بخشی آنها صورت می گیرد)داویز و لوتوس

 

  فرصت کارآفریني

در جستجو وخلق فرصتها موثرند این عواملي است که بر توان افراد  رسالت تحقيقات کارآفریني جستجوی مستمر و سيستماتيک

به جمع بندی مذکور کارآفریني مورد استفاده قرارگيرد. چرا که با توجه دستاوردهای تحقيقاتي ميتواند در طراحي دوره های آموزشي 

 نخواهد بودوخلق فرصتها نيز چيزی جز توان بخشي افراد بری جستجوی هدف اصلي آموزش کارآفریني 

 

 پيشينه تحقيق  -4
تحقیق، بررسی پیشینه تحقیق، توانایی محقق را در انتخاب اطالعات مهم و ارتباط آنها با یافته های تحقیق، نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای 

 (.   311و ص  1336فراهم می آورد ) بازرگان و دیگران 

زعفریان، احمد کوهی وخانم سارا عطاران، تحت عنوان ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی کارآفرینی  با توجه به تحقیق بعمل آمده توسط آقایان رضا -

، آموزش )بررسی موردی :رشته کارآفرینی در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران( انجام گرفته بود بر پایه نتایج بدست آمده از این تحقیق

 ایجاد انگیزش و آموزش مهارتها اثربخش میباشد.  الکترونیکی کارآفرینی، در دو بعد

در بررسی نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته های غیر مدیریت دانشکده های هنر و ادبیات وعلوم انسانی  -

شان داده بود که آموزش درس مبانی کارآفرینی بر قصد دانشگاه تهران توسط زهرا آراستی وهمکارانش تحقیق انجام گرفته بود نتایج تحلیل داده ها ن

 ی آن شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و درك کنترل رفتاری تاثیرگذار است .کارآفرینی دانشجویان وعومل تعیین کننده

فته است نتیجه گرفتند که آموزش وترویج در تحقیقی تحت عنوان آموزش وترویج کارآفرینی در میان دانش آموزان توسط ناهید شیخان انجام گر -

دیریت، کارآفرینی باعث افزایش تواناییهای کارآفرینی)فکریابی، نوآوری، خالقیت، فرصت یابی، مخاطره پذیری( وافزایش مهارتهای کسب وکار شامل)م

 بازاریابی، حسابداری، فناوری اطالعات و...( دانش آموزان می شود

های کارآفرینی که توسط لقمان احمدی در ستاد کارآفرینی شهرداری تهران برنگرش نسبت به بازارکار وخود پنداره هارتدر بررسی اثربخشی آموزش م -

مرد( به صورت تصادفی انتخاب ودر دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 11زن و11نفر)30شغلی افراد انجام گرفت از بین 

ی قرار گرفتند و گروه گواه هیج آموزشی دریافت نکردند. نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت های کارآفرینی میزان آموزش مهارتهای کارآفرین

 نگرش نسبت به بازار کار و خود پنداره شغلی آزمودنی های گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه افزایش داده است.   

ها در این قسمت وقسمت های دیگر این تحقیق بررسی شد و این بررسی اهمیت موضوع آموزش کارآفرینی در پیشینه تحقیق در ایران وسایر کشور -   

 نهادهای مختلف آموزشی نشان  می دهد که همسویی با یافته های تحقیق دارد.

                                                           

1. Broyat & Joolien 
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 مدل تحليلي تحقيق  -1

فرینی مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور برای عامل آموزش یکسری ما در این تحقیق بر آنیم تا نقش آموزش کارآفرینی  را در توسعه ی کارآ       

دهیم. براساس آنچه نیاز است می توان نمودار ذیل )نمودار شماره ی کارآفرینی مورد بررسی قرار میمتغیر تعریف نموده و سپس تاثیرآن ها را در توسعه

سالست )آرامش( فکری،قدرت تحمل ابهام، رورش ویژگی ها)کانون کنترل،عملگرایی، یك(را به عنوان مدل محقق ساخته برای توجیه تاثیر متغیرهای پ

میل به کسب ثروت،نیاز به موفقیت، استقالل طلبی، تمایل به خلق تحریك انگیزه ها) رویا پردازی، چالش طلبی، تشخیص فرصت، هوشیاری کارآفرینانه(،

توانایی انجام کارگروهی ( ودانش ومهارت های کارآفرینی)قبول نداستن شیوه های موجود چیزهای نو،قصد ونیت کارآفرینانه،خلق ارزش برای جامعه،

ی جدید وداشتن مهارت ارتباطی ،توانایی بررسی مسائل مالی وجذب منابع،آشنایی با اصول مدیریت، آشنایی با مسائل اقتصادی، توانایی کشف شیوه ها

بازار ،توان یافتن بازارهای جدید جهت افزایش ارائه کاالوخدمات در سطح ملی وبین المللی، قعیت دردر انجام فعالیت ها، داشتن توان رقابتی وحفظ مو

م گیری، کنترل ونظم درونی،ریسك پذیری، نوآوری،توانایی اداره تغییر، تغییرمحوری، پافشاری، رهبری دوراندیشی، برنامه ریزی وتعیین اهداف، تصمی

دازی کسب وکار،مذاکره، مهارتهای نوشتاری،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کالمی،نظارت یا ارزیابی محیط، مدیریت کسب روابط انسانی، بازاریابی، راه ان

( بر توسعه  در تیموکار،مهارت های میان فردی، مهارت شنیداری،توانایی سازماندهی، مدیریت مشارکتی، مربیگری، مربی گری، بازیگروایفاکننده نقش 

 نمود. کارآفرینی ارائه 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 ( مدل تحقیق1شکل)

 روش تحقيق  -11    

                                                                                                                                                                                     

2.Davis & lotas 

 ميل به كسب ثروت،نياز به موفقيت،استقالل

طلبي،تمايل به خلق چيزهاي نو،قصد ونيت 

شيوه  كارآفرينانه،خلق ارزش براي جامعه،قبول نداستن

.هاي موجود  
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تحقیق حاضراز جهت هدف کاربردی است. زیرا که برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گرفته شده است. از جهت روش توصیفی پیمایشی است . 

 ه سؤاالت جواب می دهند گردآوری می شود.پیمایشی روشی است که در آن اطالعات از طریق افرادی که پاسخگو نامیده می شوند و ب

 

 قلمرو تحقيق -11

ای شهرستان پارس آباد مغان که شامل سه مرکز )مرکز برادارن پارس آباد، بررسی نیازهای آموزشی کارآفرینی کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه     

 خواهران پارس آباد، مرکز دومنظوره اصالندوز(  می باشد

 می باشد. 3150ظرزمانی  مربوط به سال این تحقیق از ن

 

 جامعه وحجم نمونه تحقيق                       -12

. جامعه آماری که به آن جمعیت آماری نیز گفته می شود، مجموعه افراد دارای ویژگی های مشترك می باشد که تحقیق در باره آن انجام می شود    

کامل جامعه راتعریف کند تعریف جامعه باید به صورت دقیق عنصرها باشد که به جامعه تعلق دارند وآن  کار مهم محقق این است که با دقت وبه صورت

 می باشد. نفر 05تعدادی آماری تمام مربیان وکارشناسان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان  پارس آباد مغان به را می سازند.در این تحقیق جامعه

عدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته ومعرف جامعه بوده، در عین حال جامعه متجانس حجم نمونه  عبارتست از ت     

 (.303،3160وهمگن باشد)حافظ نیا، 

گیری دراین  نفر،از مربیان وکارشناسان مراکز پارس آباد مغان می باشند روش نمونه 05در این پژوهش  با توجه به اینکه  جامعه آماری به تعداد  

باشد،  تحقیق تصادفی ساده بوده وبا توجه به اینکه جامعه آماری محدود بوده  فرمول کرجسی ومورگان  برای تعیین حجم نمونه که به صورت ذیل می 

 استفاده شده است.

 

 
حداکثر نمونه مورد نیازرا به دست  دباش 0/5نسبت جعمیت)این نسبت وقتی  Pی جامعه،تعداد اعضا Nتعداد نمونه مورد نیاز است، S که درآن 

 (d=0/05درجه دقت نسبت )معموالً  dمیدهد(،

 است.%19مقداری ازجدول کای اسکور با یك درجه آزادی در سطح اطمینان  

 

 محدویت ها ومشكالت تحقيق -13 
رغم اینکه دارای تحصیالت باالیی داشتند ولی با سواد کارآفرینی در این تحقیق محدودیت ومشکالتی که وجود داشت خود کارشناسان ومربیان علی      

بیگانه بودند فقط در حد ضعیف در خصوص دانش ومهارت کارآفرینی معلومات داشتند واین عمل باعث می شد که کلمات ساده ی استفاده شده در 

 ن به پرسشنامه ارائه شده توسط محقق رابا مشکل روبرو ساخته بودپرسشنامه را به خوبی نتوانند تجزیه وتحلیل ومعنی کنند واین امر در پاسخ داد

 

 روش تحقيق  -41
 توان با توجه به دو مالك تقسیم کرد.های تحقیق در علوم رفتاری را میبه طور کلی روش       

  هاب( نحوة گردآوری داده        الف( هدف تحقیق 

 از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و 
 

 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 
( یا به 050: 3163نمونه آماری،  یك مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعة آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعة آماری تعمیم دهد. )سکاران، 

 ( 8؛ 3161اد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند. )آذر، مؤمنی، عبارت دیگر، تعد

  نفر می شود. 05بنابراین جهت محاسبة حجم نمونة مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان وکرجسی استفاده می شود. که تعداد نمونه برابر 
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حداکثر نمونه  باشد0/5نسبت جعمیت)این نسبت وقتی  Pی جامعه،تعداد اعضا Nتعداد نمونه مورد نیاز است،  Sکه درآن    (  0)  

مقداری ازجدول کای اسکور با یك درجه آزادی در سطح اطمینان  (  و d=0/05درجه دقت نسبت )معموالً  dمورد نیازرا به دست میدهد(،

 است.19%

 

 پرسشنامه

زم را ارائه جمع آوری داده ها، در هر پژوهش پیمایشی، پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالها است که پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ های الابزار     

 شنامه می باشد.  می دهد. این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. ابزار اصلی استفاده در این تحقیق پیمایشی پرس

توسط لیکرت ابداع شد. در  3515است. این مقیاس در ابتدای سال  1متداول ترین ابزاری که امروزه به منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاس لیکرت

ها نیز به اظهارنظر پیرامون هر یك از سواالت  این روش پژوهشگر سواالتی را درباره موضوعات جداگانه مشخصی طراحی و تدوین می نماید و هر یك از این نمونه

 (.010؛315مذکور می پردازند)مك ناب،

 کمخیلی کم متوسط زیاد خیلی زیاد شکل کلی

 3 0 1 4 0 امتیاز بندی
 

 ترکيب سئواالت پرسشنامه 1جدول                         

 

  

 ویژگي های فني ابزارهای گردآوری داده ها -41
گیری مورد توجه قرار گیرد، روایی و پایایی است. بطور کلی دو سوال مهم در دو ویژگی اساسی اندازه گیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازه 

این سوال باید اعتبار بررسی یافته های یك تحقیق مطرح می شود؛ اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یك طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به 

دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال 

 بیرونی تحقیق سرو کار دارد. 

 

 پرسشنامه  2روایي -41

                                                           
1. Likert  
2. Validity 

 جمع سواالت شماره سواالت فرضيات

 فرضیه اول

 

2،3،4،5،01 0 

 8 31و30و33و6و0و8 ضیه دومفر

 4 30و38و30و5 فرضیه سوم

 5 00و08و04و01و00و03و05و35و36 فرضیه چهارم

 8 13و15و05و06و00و34 فرضیه پنجم

 15 جمع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ین الملليو چهارمین همايش ب همايش مليپنجمین 

 مهارت آموزي و اشتغال 

 

9 

طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ اهمیت روایی از آن مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند ویژگی و خصیصه ای که ابزار  برای آن 

 (.3160،064جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد)خاکی، 

است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که معموال برای بررسی اجزای  مدنظر 2و روایی سازه 1در تامین روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، روایی محتوا  

ی ها، مهارت ها، دانش و آنچه تشکیل دهنده یك ابزار اندازه گیری بکار برده می شود، در واقع این نوع اعتبار فرآیند تعیین معرف بودن سواالت ابزار با توجه به ویژگ

ایی محتوا توسط افراد متخصص و اساتید تعیین می شود. روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شده مورد اندازه گیری واقع می شود، می باشد. رو

 است. 

 

 پرسشنامه  3پایایي -41
نتایج حاصله نزدیك به هم باشد. برای اندازه  مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یك فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم        

عدم پایایی و ضریب پایایی گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم  و اندازه آن معموال بین صفر تا یك تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف 

قیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار یك معرف پایایی کامل است. در این تح

 کند به کار می رود. گیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهاندازه

با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب  انجام گردیده است.       Spss 35افزار فاده از نرمگیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استبنابراین به منظور اندازه

 کنیم. آلفای کرونباخ را محاسبه می

     ( 3)           
2

1

2

1
1 S

s

J

J
r

n

j

j





         : که در آن  

2 =ام Jواریانس زیر آزمون      Jهای پرسشنامه یا آزمون = های سئوالتعداد زیر مجموعه
jS  

  2S =واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 

 Spssافزار آماری ها و به کمك نرمهای به دست آمده از این پرسشنامهپرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 35بدین منظور یك نمونه اولیه شامل 

 میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای 

 

 ميزان آلفای کرونباخ فرضيه ها و ابعاد تحقيق2جدول                       

 

 

کرونباخ برای 

 باشد:متغیرهای تحقیق و ابعاد ان به شرح زیر می 

 می باشد می توان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 0/5از آنجائیکه مقدار بدست امده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق باالی 

 

 ابزارجمع آوری اطالعات -41

وری کرد. روش های گرداوری اطالعات مشتمل بر مصاحبه حضوری، اطالعات را می توان به روش های گوناگون در مکان های مختلف و از انواع منابع گرد آ     

یری و انواع سایر فنون مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای، پرسشنامه حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده ی افراد یا رویدادها با ضبط یا بدون ضبط صوتی یا تصو

توانند دست اول یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد در این تحقیق روش گردآوری اطالعات پرسشنامه،  انگیزشی مانند آزمون های برون فکنی و منابع اطالعاتی می

پایان نامه ها و بخش دیگر از کتب پایان نامه ها، مقاالت و اینترنت و... خواهد بود. به عبارتی بخشی از جمع آوری اطالعات از طرق مطالعه و کاوش در مقاالت، کتب و 

 امه بدست می آید.طریق پرسشن

                                                           
1. Content Validity  
2. Construct Validity 
3. Reliabity 

 آلفای کل فرضيه پنجم فرضيه چهارم فرضيه سوم فرضيه دوم فرضيه اول متغيرهای تحقيق

 545/5 641/5 605/5 065/5 008/5 083/5 آلفای کرونباخ
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 روش تجزیه و تحليل داده ها  -41

وری کرد، اکنون محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آ      

ش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و که با رونوبت آن است که با بهره گیری از تکنیك های آماری مناسب 

را مشخص نماید  تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه ها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها

؛ 0831که تحقیق تالشی سیستماتیك برای بدست آوردن ان بود، بیاید )سرمد، بازرگان و حجازی،  و سر انجام بتوان پاسخی )راه حلی( برای پرسشی

(. در این تحقیق برای بررسی سوالت تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این 582

 تحقیق عبارتند از:

 آمار استنباطیالف( آمار توصیفی     ب( 

 

 توصيف ویژگي های جمعيت شناختي اعضای نمونه -02

لیل داده به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تح

داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین های آماری، الزم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری 

 روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود و در این پژوهش مطابق جدول ذیل میباشد.

 جمعيت شناختي اعضای نمونه 3جدول

 جمع درصد فراواني جمع فراواني درصد فراواني فراواني نوع عنوان

 355 05 3/88 15 مرد جنسيت

 5/11 05 زن

 355 05 8/00 14 مربی سمت

 4/40 00 کارشناس

 
 تحصيالت

  5/38 35 فوق لیسانس
05 

 
 0/85 43 لیسانس 355

 8/31 6 فوق دیپلم

 

 سن

 

  0/3 3 سال 00تا 
05 

 
 6/05 15 سال10تا08بین  355

 0/4 04 سال40تا18بین 

 6/8 4 سال 40باالی 

 

 

 سابقه کار

  4/00 30 سال 0تا 

 
05 

 

 
355 

 0/10 35 سال 35تا  8بین 

 6/06 30 سال 30تا  33بین 

 0/6 0 سال 05تا  38بین 

 3/0 1 سال 05باالی 

 355 05 0/10 35 علوم انسانی رشته تحصيلي

 6/80 45 علوم پایه ومهندسی
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 مار استنباطيآ

 های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بوودن داده هوا بوا اسوتفاده از آزموون کولمووگروف       به منظور تحلیل داده 

ییودی موورد   اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرها و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیول عواملی تا  

آزمون تی تك نمونه ای به بررسی فرضیات تحقیق و با استفاده از آزمون فریودمن بوه اولویوت بنودی عوامول       ر می گیرد. در نهایت با استفاده ازبررسی قرا

 موثر بر توسعه کارآفرینی کارآموزان پرداخته می شود.

 

 آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش -04

است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطالع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم 

باشد فرض α=50/5آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 
0H 

ودر غیر اینصورت فرض
1H 

 تاًیید خواهد شد.               

 0H:داده ها نرمال است )از جامعه نرمال آمده اند( 

 1H:داده ها نرمال نیست )از جامعه نرمال نیامده اند( 

 

 اسميرنوف برای فرضيات تحقيق -آزمون کولموگروف4جدول 

 سطح معناداری اسميرنوف -کلموگروف Z متغيرها

 133/5 584/5 فرضيه اول

 584/5 301/3 فرضيه دوم

 561/5 153/3 فرضيه سوم

 331/5 355/3 فرضيه چهارم

 445/5 683/5 فرضيه پنجم

است پس فرض 50/5با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 
0H یجه می گیریم که داده های جمع تایید می شود و نت

 نرمال است. متغیرهای تحقیق آوری شده برای 

 تحلیل عاملی تائیدی   

عتبار یا در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین ا

ه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای آشکار همان روایی و اعتماد یا پایایی انداز

اخص های چیز را اندازه گیری می کنند  که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که ش

 دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند.  مورد استفاده با چه

آزمون تحلیل تائیدی انجام می شود. هر چه مقادیر بدست آمده بزرگ تر باشد عامل های استخراج شده spss  به همین منظور با استفاده از نرم افزار 

 بود که به معنی تائید می باشد. 0/5تمام سواالت باالی باید حذف شوند.که بار عاملی  0/5متغیرها را بهتر نمایش می دهد. و مقدارهای زیر 

  

 بررسي فرضيات تحقيق  -22
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اده از آزمون در صورتیکه یك متغیر نرمال باشد ما می توانیم از آزمون های پارامتری استفاده نمائیم و در صورتیکه متغیرها نرمال نباشند، مجوز استف

 دن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده نمائیم.های پارامتری را نداریم. و باید برای آزمو

اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی می باشند، سپس برای آزمون سواالت  با استفاده از آزمون کولموگروف 

می پردازیم. چون مقدار میانگین  1تحقیق با مقدار حد وسط عدد تحقیق از روش های پارامتری استفاده می نمائیم. حال به مقایسه میانگین متغیرهای 

 استفاده می شود. (One- Sample T Testیك جامعه با یك عدد مقایسه می شود از آزمون تی تك نمونه ای )

نتیجه می گیریم و در صورتیکه سطح معنی داری  را 0H( باشد 50/5( بزر گتر از سطح خطا )Sigدر تمامی آزمون ها اگر مقدار سطح معنی داری )

(Sig( کوچکتر از سطح خطا )باشد 50/5 )1H .را نتیجه می گیریم 

 

 فرضيه اصلي تحقيق

 .کارآفرینی تاثیر داردکارآفرینی بر تشخیص فرصتهای آموزش   

H0 است.            1کوچکتر یا مساوی ارآفرینی تجوی فرصت کجسآموزش کارآفرینی بر تاثیر : میانگین امتیازات داده شده به 

H1 است. 1بزرگتر از ی کارآفرینی آموزش کارآفرینی بر توسعه: میانگین امتیازات داده شده به تاثیر 

3:0 H
         3:1 H 
 

 فرضيه اصلي تحقيق خالصه نتایج آماری مربوط به  5جدول 

 خطای معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد جامعه خصشا

 .1752 .75566 5905.2 59 فرضيه اصلي

 ..1765 .20355 595087 .2 فرضيه فرعي اول

 .17680 .20615 591876 .2 فرضيه فرعي دوم

 06957. 53436. 4.1220 59 فرضيه فرعي اول

 06956. 53426. 4.1130 59 فرضيه فرعي دوم

 06701. 51471. 4.1622 59 فرعي سوم فرضيه

( آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه می کند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد 35-4نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است که خروجی اول جدول )

بیشتر است یا کمتر، ولی این  1صیفی نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه از داده ها، میانگین، انحراف معیار و خطای میانگین را نشان می دهد. نتایج آزمون آمار تو

 موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله عدم اطمینان( تائید می شود. 

 فرضيه اصلي تحقيقای شاخص های تک نمونه tنتایج آزمون   6جدول 

 

 

 شاخص

Test value=3 

t عدد  درجه آزادی

داری معنا

(sig) 

 درصد اختالف 55فاصله اطمينان  تفاوت ميانگين

 باالیي پائيني

 1.2501 1.0089 1.12951 000. 58 18.748 فرضيه اصلي 

 1.3487 1.0785 1.21356 000. 58 17.980  فرضيه فرعي اول

 1.1715 9020. 1.03672 000. 58 15.402 فرضيه فرعي دوم

 1.2613 9828. 1.12203 000. 58 16.129  فرضيه فرعي سوم

 1.2522 9738. 1.11299 000. 58 16.002 فرضيه فرعي چهارم

 1.2964 1.0281 1.16223 000. 58 17.344 فرضيه فرعي پنجم
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ی باشد. فرض مخالف م 1فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتر از فرضیه اصلی برای 

اطمینان )یا  %50در سطح 4-11می باشد. همانطور که در جدول مشاهده می شود  1آن یا فرضیه یك با توجه به پرسشنامه و طیف پاسخ ها میانگین نظرات باالتر از 

0Hتائید و فرض  1Hت، بنابراین  فرض اس 50/5( که کمتر از 555/5( حد باال مثبت و حد پائین مثبت می باشد و میزان خطای مشاهده شده )%0خطا
رد می 

 ی کارآفرینی تاثیر دارد.شود. یعنی آموزش مهارتهای  کارآفرینی بر توسعه

 ایج آن به شرح زیر می باشد:به منظور اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی کارآموزان از رتبه بندی فریدمن استفاده  می شود که نت

 آزمون فریدمن 7جدول 

ایجاد انگيزه های  متغيرها

 کارآفریني

ها پرورش ویژگي

 ی کارآفریني

کسب مهارت های 

 فني کارآفرینانه

کسب  مهارت های 

 شخصي کارآفرینه

کسب مهارت های 

 مدیریتي  کارآفرینانه

 8/5. 18/8 07/8 2.41 3.47 رتبه ميانگين

 

ها ی پرورش ویژگیدارای بیشترین رتبه و  40/1با میانگین  ایجاد انگیزه های کارآفرینینتایج بدست آمده از میانگین می توان گفت با توجه به 

 دارای کمترین رتبه می باشد. 43/0با میانگین  کارآفرینی

 

 :عدم یكسان بودن رتبه عوامل تاثيرگذار8جدول 
4N 59 

Chi-square 14.562 
Df 4 
Sig .006 

پذیرفته نمی تاثیرگذار برتوسعه کارآفرینی کارآموزان درصد است، ادعای یکسان بودن رتبه )اولویت( عوامل  0)سطح معناداری( کمتر از  sigاز آنجائیکه 

 شود. 

 

 پيشنهادات  -23

 پيشنهادات حاصل تحقيق برای مراکز آموزش فني وحرفه ای

جستجوی فرصت توان بخشی کارآفرینی کارآموزان بر اساس  فرصتهایتشخیص  ه مثبت  بینبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول که رابط -3

گردد که عالوه بر آموزش های کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای وجود دارد بنابر این به مدیران مراکز پیشنهاد میاز طریق آموزش کارآفرینی 

)کارآفرینی( که شامل آموزش کسب ثروت، نیازبه موفقیت، استقالل طلبی، تمایل به خلق چیزهای مهارتی)سخت افزاری(، حتماً آموزش های نرم افزاری 

ای کارآموزان نو، قصدونیت کارآفرینانه و خلق ارزش برای جامعه به صورت استانداردآموزشی جداگانه  یا تلفیقی ازاستاندارد حرف جزء برنامه آموزشی بر

 شی بیشترآموزشهای مهارتی مراکز شود.مراکز باشد که موجب ارتقاء و اثربخ

ارآفرینی رابطه مثبتی وجود دارد خلق فرصت کارآفرینی کارآموزان و آموزش کبا عنایت به نتایج حاصل از فرضیه دوم که نشان داد بین  -0

زاری(، حتماً آموزش های نرم افزاری بنابراین به مدیران مراکز پیشنهاد می گردد درمراکز آموزش فنی وحرفه ای عالوه بر آموزش های مهارتی)سخت اف

یش )کارآفرینی( که شامل خودباوری، اعتماد به نفس، تشخیص فرصت، قدرت تحمل ابهام، رویاپردازی، عملگرایی و آرامش فکری جهت ارتقاء و افزا

 اثربخشی آموزش های مراکز در نظر گرفته شود.

مهارت های شخصی کارآفرینانه رابطه مثبتی وجود  شناخت و  کارآفرینی ن آموزش سوم که نشان داد بی فرضیه با توجه به نتایج حاصل از -1

مراکز آموزش فنی وحرفه ای عالوه بر آموزشهای مهارتی الزم)سخت افزاری( هر حرفه، آموزش های نرم افزاری  گردد مدیراندارد بنابراین پیشنهاد می

  وپشتکاری رهبری و دوراندیشی به کارآموزان آموزش داده شود.رمحوری، مقاومتشامل ریسك پذیری، توانایی اداره تغییر، نوآوری، تغیی

کارآفرینانه رابطه مثبتی وجود دارد بنابراین  عوامل محیطی شناخت کارآفرینی و  آموزشچهارم نشان داد بین  نتایج حاصل از فرضیه -4

های مهارتی الزم)سخت افزاری ( هر حرفه، آموزش های نرم افزاری شامل برنامه مراکز آموزش فنی وحرفه ای عالوه بر آموزش گردد مدیرانپیشنهاد می

های مالی وحسابداری، مدیریت، کنترل، مذاکره برای موفقیت و وکار، مهارتاندازی کسبانسانی، بازاریابی، راهاهداف، تصمیم گیری، روابطوتعیینریزی 

 مینه کارآفرینی بیشتر برای کارآموزان فراهم گردد .مدیریت توسعه به کارآموزان آموزش داده شود که ز
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رابطه مثبتی وجود دارد بنابراین درك نیازها ومشکالت کارآفرینانه  کارآفرینی و پنجم که نشان داد بین آموزش فرضیه نتایج حاصل از -5

( الزم هر حرفه، آموزش های نرم افزاری )کارآفرینی  مراکز آموزش فنی وحرفه ای عالوه بر آموزشهای مهارتی)سخت افزاری گردد مدیرانپیشنهاد می

فردی، مهارت شنیداری، توانایی میان، تکنولوژی، مهارتکاروکسب محیط، مدیریتارزیابیوکالمی، نظارتیاهای نوشتاری، ارتباطات شفاهی(مهارت

 رآفرینی بیشتر برای کارآموزان ایجاد گردد .مشارکتی به کارآموزان آموزش داده شود که تعهد وزمینه کاسازماندهی و مدیریت

 پيشنهادات جانبي برای مراکز آموزش فني وحرفه ای -42

ته واقعیت این است همانطور که در پاسخ سوال یك، پرسشنامه که تا چه حد آموزش کارآفرینی درمراکز آموزش فنی وحرفه ای مورد توجه قرار گرف     

یلی ضعیف جواب دادند یعنی یکی از چالش های امروز مراکزآموزش فنی وحرفه ای، آموزش کارآفرینی است و درصد پاسخ ضعیف و خ55است بیش از 

مند در نظرگرفتن تمام ابعاد کارآفرینی است. اما این که آیا مراکز آموزش فنی وحرفه ای با وجود اجرای یك برنامه موفق وموثر آموزش کارآفرینی نیاز

وجریان فکری صرف مهارت آموزی) بدون آموزش کارآفرینی ( حاکم برآنها، می توانند چنین برنامه ای را پیاده کنند یا  این همه امکانات وتجهیزات

رهیافت های تلفیق آموزش های سخت افزاری و نرم افزاری)کارآفرینی( در مراکز آموزش فنی وحرفه ای، کامالً خیر،مشخص نیست. بایستی مراقب بود تا

پذیرد که اثرات الزم ومورد انتظاررا داشته باشد.تنها ارائه آموزش مهارتی سخت افزاری حتی با کیفیت  ردیده وبه نحوی تلفیق صورتبررسی ومطالعه گ

زش فنی بسیار عالی بدون آموزش مهارتی نرم افزاری )کارآفرینی( مناسب نخواهد بود وعلیرغم هزینه های زیاد آموزش مهارتی سخت افزاری مراکز آمو

ه ای باعث گمراهی و انحراف ازمسیر اهداف سازمان آموزش فنی وحرفه ای که همان آموزش تولید محورمی باشد خواهد شد بنابراین بایستی از وحرف

د، یك طریق مطالعه محیط پیرامون مراکز آموزش فنی وحرفه ای ومحیط واقعی کسب وکار کارآفرینانه و با در نظر گرفتن توانایی ها وامکانات موجو

زم جهت برنامه طوالنی مدت  وهمه جانبه طراحی واجرا نمود. با عنایت به اینکه آموزش کارآفرینی در چندین سطح می باشد که دربرگیرنده زمینه ال

در نظام توسعه مهارت های نرم افزاری )کارآفرینی (کارآموزان تاثیرخواهد داشت برهمین اساس به طور کلی یك رهیافت جهت تلفیق آموزش کارآفرینی 

 آموزش مهارتی یعنی تلفیق استاندارد آموزشی کارآفرینی جزء استاندارد آموزشی سخت افزاری  هر حرفه آموزشی باشد وپیشنهاد  می گردد.

 اشد.تلفیق استاندارد های آموزش حِرَف  با آموزش کارآفرینی، یعنی آموزش نرم افزاری ) کارآفرینی( بخشی از استاندارد حرفه های آموزشی ب1

موردبازبینی  .با توجه به یافته های تحقیق الزم است برنامه های دوره آموزشی کارآموزان با قصد پرورش مهارتهای نرم افزاری ) کارآفرینی( کارآموزان2

 قرارگیرد.

ولین گام برای شناسایی شکاف .هنگام تهیه وتدوین تعهدآموزشی ساالنه مراکز آموزش فنی وحرفه ای برای آموزش متقاضیان، نیازسنجی به عنوان ا3

 بین وضعیت موجود و مطلوب دوره های آموزشی مبتنی بر یادگیری مهارتهای کارآفرینی کارآموزان را نشان می دهد موردتوجه قرارگیرد

موزان در نظرگرفته شود .براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود هنگام طراحی استانداردهای آموزشی حِرَف با هدف پرورش مهارتهای کارآفرینی کارآ4

فرینی به عنوان که برای این منظور  می توان با رویکرد تلفیق آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از استاندارد آموزشی حرفه ها یا ارائه دوره مستقل کارآ

 یك دوره مکمل برای تمام کارآموزان در نظرگرفته شود.

پرورش مهارت نرم افزاری )کارآفرینی( کارآموزان باید موجب ارتقا  ورش ویژگی ها، ایجادانگیزه وتمام دوره های آموزشی کارآموزان  با هدف پر -5

یش وتوسعه دانش، نگرش ومهارتهای موردنیاز یك حیطه مناسب درکارآموزان شود و همچنین، زمینه پرورش مهارتهای ذهنی، روحیه کارآفرینی، افزا

 ن را فراهم سازد.دانش کارآفرینی وتربیت کارآموزان کارآفری

 ها  تا سطح دبیرستان.    های کارآفرینی از سطح مهد کودكبرگزاری جشنواره-6

اون لذا ضروری است تا عالوه بر توسعه وگسترش رویکرد تحقیقاتی کارآفرینی در موسسات خصوصی ودولتی نظیر وزارتخانه های بازارگانی،وزرات تع      

لی واطالعاتی از کارآفرینان،تامین امنیت اقتصادی واجتماعی آنها وتقویت نظام های حرفه ای وگسترش مشاغل وکارورفاه اجتماعی، حمایت های ما

ری کوچك و...برعهده سازمان آموزش فنی وحرفه ای باشد امروزه با وجود طراحی دوره های آموزشی برای کارآفرینان، درکشورهای پیشرفته جهت گی
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ز همان مقاطع ابتدائی آغاز می گردد ودر کلیه مقاطع تحصیلی سعی براین است تا انگیزه ورغبت دانش آموزان برای های هدفمندی به سوی کارآفرینی ا

ی ))کارآفرین شدن(( تقویت شود، لکن با توجه به شرایط کنونی جامعه ابتدا باید شاخه های درسی در خصوص کارآفرینی در برنامه های نهاد ها

تا آنها ضمن تربیت مدرسان واساتید آموزش های کارآفرینی، با برگزاری همایش های تخصصی وفعالیت های آموزشی  آموزشی حتی نظامی لحاظ گردد

راهم وپژوهشی، به بررسی موضوع کارآفرینی از دیدگاه اقتصادی،جامعه شناسی وروان شناسی پرداخته وبسترمناسبی جهت شناسایی ورشد کارآفرینان ف

 شود.

سال گذشته محقق در مراکز آموزش فنی وحرفه ای براینکه یك مرکز آموزش فنی وحرفه ای تبدیل به مرکز 15وجه به تجربیات .پیشنهاد میشود با ت7

کارآفرینی  کارآفرین وثروت آفرین شود حتماً مدیر یا سرپرست مرکز یا منطقه یك فرد کارآفرین باشد زیرا هر مدیری نمی تواند کارآفرین باشد ولی هر

 یر هم باشد به عبارتی شامل مهارت های سخت افزاری ونرم افزاری باشدکه مهارت نرم افزاری همان کارآفرینی استمی تواند مد

 پيشنهادات برای محقيقين بعدی -42

های مربیان .اعالم معیاری برای رتبه بندی مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشور بر اساس فعالیتهای کارآفرینان تحقیق حاضر بر اساس نظرات و دیدگاه1

ت وکارشناسان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان پارس آباد درخصوص آموزش کارآفرینی وفعالیت های مرتبط با این نوع مراکز صورت گرفته اس

شند و تمام به نظرمیرسد بررسی دیدگاه ونظرات کارآموزان در خصوص آموزش کارآفرینی، که جامعه هدف درسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور می با

 سعی و تالش نظام آموزش مهارتی غیر رسمی کشور در جهت ارتقاء توانمندی آنان است مفید می باشد

اد مغان .با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی  بر توسعه کارآفرینی در مراکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان پارس آب2

 عال استان اردبیل و کشور پرداخته شده است پیشنهاد می شود در سایرمراکز آموزش فنی وحرفه ای کشورنیز پرداخته شود.به عنوان یکی از مراکز ف

ه ای .پیشنهاد میشود در خصوص تاثیرمیزان سواد کارآفرینی مدیران و روسای مراکز آموزش فنی وحرفه ای بر کارآفرین شدن مراکز آموزش فنی وحرف3

تواند نقش به سزایی درافزایش و ایجاد درآمد برای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و اشتغال زایی کارآموزان بعداز فارغ  پرداخته شود که می

  التحصیل شدن باشد.

 منابع و مأخذ   

 فهرست منابع فارسی:
ت تکمیلی،  نشریه اقتصاد و تحلیل عاملی موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیال (1341.)اسدی، ع.  قاسمی، ج [1]

    14 چاپتوسعه کشاورزی )علوم وصنایع کشاورزی( دانشگاه فردوسی مشهد، 
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 14شماره  توسعه کارآفرینی، های غیر مدیریت ،فصلنامه 

 آمار و کاربرد آن در مدیریت )تحلیل آماری(، انتشارات سمت جلد دوم.   (0832. )مومنی، م آذر، ع.( 3

 .441تحلیلی برنامه، شماره  ضرورت آموزش کارآفرینی  در ایران،  هفته نامه خبری  (1311.)( اسعدی، ن4
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