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   رفتارهاي كارآفرينانهي آموزش كارآفريني بر توسعهتأثير

  )هاي كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي آموزش: مطالعه موردي(
  

   2محمدمهدي مهتدي ـ ∗1محمد سعيدي مهرآباد
  گاه علم و صنعت ايراندانشيار دانشكده مهندسي صنايع دانش. 1

 كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران. 2
  )27/12/1387: ، تاريخ تصويب25/10/1387: تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

با اين وجود توجه آكادميك به مفاهيم ايـن         . اي به درازاي تاريخ بشر دارد       كارآفريني ريشه 
 يكي از مسائل مطرح در اين حوزه، جايگاه آموزش كارآفريني و از             .ي چنداني ندارد  دانش سابقه 

با وجود تحقيقات   . استها     آن ي ارزيابي اثربخشي  ها نحوه    اين آموزش  دربارهجمله مسائل مطرح    
اند، هنـوز     هاي متنوعي كه در اين زمينه ارائه شده       الگو و   انجام شده ي مزبور   متنوعي كه در حوزه   

 ادامه  چنان  همي آن    به همين دليل تحقيق درباره     . حاصل نشده است   باره  يك اجماع جهاني در اين    
  .دارد

هـاي     برنامـه  دربارهدر اين پژوهش پس از بيان تاريخچه و كليات علم كارآفريني، به بحث              
هاي توسعه و ترويج كارآفريني پرداخته شده و اهداف مطـرح           كار  راهآموزشي به عنوان يكي از      

 و  آموزشي در مطابقت با اهداف مزبور مرور شده   ي   برنامه تأثيرارزيابي  ي  در آموزش آن و نحوه    
ي موردي،  در نهايت برنامه آموزش كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي در قالب يك مطالعه             

 . بر رفتارهاي كارآفرينانه بررسي شده استتأثيراز منظر 
 

  موزشكارآفريني، آموزش كارآفريني، اثربخشي آ :واژگان كليدي

                                                      
  Email: mehrabad@iust.ac.ir           نويسنده مسؤول  ∗
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  مقدمه
 با آغاز زندگي انـسان بـر روي         زمان  همعيني و عملي است كه        كارآفريني مفهومي 

مين مايحتاج زندگي پا به عرصـه وجـود گذاشـته           أزمين و تالش براي كسب درآمد و ت       
ريچـارد  . چنـداني نـدارد   يبه عنوان يك مفهوم علمـي سـابقه        طرح اين مقوله     اما. است

 مالكان  گروه ميالدي با تقسيم عوامل اقتصادي به سه         1730 يها  سال در حدود    1كانتيلون
زمين، عوامل اقتصادي دستمزد بگير و آن دسته از عوامل اقتـصادي كـه ضـمن قبـول                   

 براي اولين بار كارآفرين را به عنوان يكـي از عوامـل             ،كنند  ريسك در بازار فعاليت مي    
 2ي ژوزف شـومپيتر پـس از و . كـرد هـاي اقتـصادي مطـرح       فعاليت يمطرح در توسعه  

 رشـد   ي اوايل قرن بيستم، كارآفريني را به عنـوان موتـور محركـه            ياقتصاددان برجسته 
مطالعـات او در مـورد   . پرداختن هاي مختلف آ ده و به بررسي جنبهكرفي  اقتصادي معر 

، به نحوي   داشته است  ، بر تحقيقات بعدي   سزايي  به تأثير اقتصادي و كارآفريني،     يتوسعه
  . نامند  پدر علم كارآفريني ميكه وي را

 تحوالت شـديد سـاختاري      يميالدي، در نتيجه   هشتاد و   هفتادهاي    اين كه در دهه   تا  
 عدم قطعيـت در شـناخت نتـايج و          ، اصلي آن  ي اقتصادي كه مشخصه   هايمحيط فعاليت 

 كـسب و    انـدازي    توجه بـه مفـاهيم كـارآفريني و راه        اً  مجدد رات بود ي اين تغي  پيامدهاي
شناسي،   ونا اقتصاد، ر  چون  همهاي مختلف علمي      اي كوچك با اقبال دانشمندان رشته     كاره
گيري و توسعه علـم كـارآفريني در         شكل در واقع  .شناسي و مديريت قرار گرفت      جامعه

تأسـيس   بينـي موفقيـت در   يافتـه بـراي تبيـين، تـشريح و پـيش       تالشي نظام،اين زمان
هاي اخير محسوب     دهه بيني  پيشطم و غير قابل     هاي سازگار با شرايط محيطي متال       سازمان

 .شودمي
 مـسائل مربـوط بـه       يي اخير در حـوزه    ها  سالاي كه طي      به رغم تحقيقات گسترده   

                                                      
1. Richard cantillon 
2. Joseph schumpeter 
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گذراند و به قـدرت        خود را مي   1است اين علم هنوز دوران نوزادي       كارآفريني انجام شده  

ال حاضر به پژوهش در      عمده محققاني كه در ح     رو  از اين . است  گري دست نيافته  تجويز
بر  .اند شناختي و مفهومي متمركز كرده اين زمينه مشغولند توجه خود را در مباحث روش

 ي دسـته ،حوزه را به دو دسته تقسيم كـرد اين  در انجام شدهتحقيقات  توان همين مبنا مي 
 برد مفاهيم نظري اين علـم هـستند و دسـته دوم             به دنبال پيش   تر  بيش تحقيقاتي كه    :اول

ي تـر   كـم  تئوريـك    ي كـاربردي داشـته و از پـشتوانه        ي جنبه تر  بيشهايي كه     پژوهش
هـاي تخصـصي       مربـوط بـه حـوزه      طور عمده   به نيز   انجام شده  هايپژوهش. برخوردارند

اين بـه   بنـابر . مندي با يكديگر برقرار كنند      اند ارتباط نظام    مختلف است كه هنوز نتوانسته    
پردازان اين امر هنوز بـه يـك          ، به اعتقاد برخي نظريه     وسيعي از دانش   يرغم خلق پيكره  

   .(Colette Henry,etc. (a) 2005, pp. 98-111) استسطح فزآيندگي دست نيافته

  آموزش كارآفريني
 فرض كه كارآفرينان نياز      اين شناساني بود كه با     از اولين روان   "ديويد مك كله لند   "

 تا اين نياز را در افـراد        كردتعددي را طراحي    هاي آموزشي م    ، دوره دارندبه توفيق بااليي    
ها به بازرگانان هندي نيز نتايج مثبتي را          كه او از آموزش اين دوره      چنان  هم،  كندتقويت  
 تحت شـرايطي  كـه ناكارآمـدي نظـام      1970از اوايل دهه  با اين وجود  .كرددريافت 

رگ و چند مليتي بـر       بز يها  شركتاداري و اقتصادي به شكل اخراج وسيع كاركنان از          
هاي مربوط بـه آن مـورد       آموزش ي مفهوم كارآفريني و توسعه     آشكار شده بود     مگانه

 اشتغال و رشد اقتصادي به      درباره انتشار نتايج برخي از تحقيقات       .قرار گرفت جدي  توجه  
او در  .  اشاره كرد  2 ديويد برچ  يتوان به مقاله    ميها     آن ياين روند شدت داد كه از جمله      

زايـي و اسـتخدام در       منتشر شد  به بررسي روند اشـتغال        1979ژوهش خود كه در سال      پ
درصـد مـشاغل     81پرداخته و نشان داد كـه        1976تا   1969 يها  سالاياالت متحده طي    

                                                      
1. Infancy 
2. David Brech 
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و نتيجـه    كارمند ايجاد شـده    صديكي كوچك با حداكثر     ها  شركتخالص جديد توسط    
در . انـد   شد اقتصادي آمريكا داشته   ي را در ر   تر  بيش كوچك سهم    يها  شركتگرفت كه   

 كسب و كارهاي جديد بيش از پـيش         ياين وضعيت به صورت طبيعي ضرورت توسعه      
 براي القاي كارآفريني    ها اخير سرعت شديد تالش    ي تا جايي كه طي دو دهه      شدمشهود  

 اسـت    كارآفرينـان جديـد مـشاهده شـده        يي بزرگ و آموزش و توسـعه      ها  شركتدر  
 ).175 ، ص 1386ي، احمدپور داريان(

كـه  اسـت    3گرا  وهدف 2، آگاهانه 1مند  يندي نظام اكلي آموزش كارآفريني فر   طوربه  
در . شوند طي آن افراد غير كارآفرين ولي داراي توان بالقوه به صورتي خالق تربيت مي             

آيد كه از آن براي انتقال دانش و اطالعات            فعاليتي به حساب مي    ،واقع، اين نوع آموزش   
شـود و افـزايش، بهبـود و           كسب و كار استفاده مـي      ياندازي و اداره    راهبراي  از  مورد ني 
 هاي افراد غير كارآفرين را در پي خواهد داشـت            و توانايي  ها  مهارتها،     نگرش يتوسعه

 ). 160، ص1385ذبيحي و مقدسي، (

هاي مختلف و اظهار نظرهاي متضاد، اكثر مطالعات در سطح خرد             به رغم وجود بحث   
در برخي مطالعـات    . استاندكه كارآفريني قابل آموزش  و يادگيري          الن نشان داده  و ك 

هاي آموزشي نسبت بـه        دوره گونهكننده در اين   ند كه افراد شركت   ا  سطح خرد نشان داده   
ي را  تـر   بـيش هـاي     اند، كسب و كار     هاي شغلي شركت كرده     كساني كه در ديگر دوره    

 .(CLARK, 1984, PP.26-31) ,(Rasmussen, 2006, pp.185-194) اند اندازي كرده راه
ي كارآفرينانـه بـر     هـا   مهـارت مطالعات سطح كالن نيز نشان داده كه آموزش دانش و           

هاي اقتـصادي اثـر مـستقيم و مثبـت دارد و باعـث                اندازي و رشد بنگاه     افزايش نرخ راه  
 خواهد شد  كسب و كارهاي جديد      گذاران  بنيان اقتصادي و بهبود كمي و كيفي        يتوسعه

(FIET, 2001, PP.158-169), (klofsten, 2000, pp. 337-44).   
. اسـت  شـنويد اشـتباه    اكثر آنچـه راجـع بـه كـارآفريني مـي       "به گفته پيتر دراكر     

                                                      
1. Systematic Process 
2. Conscious 
3. Goal - driven 
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كارآفريني سحر و جادو نيست، عجيب و غريب نيست، استعداد ژنتيكي نيست بلكه يك              

حسيني خواه  ( "ش و يادگيري است   هاي علمي كه قابل آموز      رشته است مانند ديگر    رشته  
 .)6، ص 1385و همكاران، 

  اهداف آموزش كارآفريني
ها براي تسهيل انتقـال جمعيـت         ثرترين شيوه ؤتواند يكي از م     آموزش كارآفريني مي  

 نشان داده است كه چنين      باره  در اين در اروپا   مطالعات  . التحصيالن به بازار كار باشد      فارغ
را تبـديل بـه     هـا      آن  بار آورد و    به پذيرتر  مسؤوليتفراد را    ا  است  توانسته هايي  آموزش

هـاي   آميزي در چـالش   و به طور موفقيت  كند كارآفريني   يكارآفرين يا متفكران حوزه   
هـا   در نتيجه نرخ بيكاري و شكست كسب و كـار . كند موفق و خطرپذير ،كسب و كار  

 .)David Urbano, 2008, pp. 336-347( است  شدهتر كم
هاي ترويجي عالوه بر انتقال دانش مربوط به كارآفريني و مهارت       وه از برنامه  اين گر 

هـا و   هاي عملياتي، اسـتعداد   هاي اقتصادي و تركيب برنامه     استفاده از فنون تحليل فرصت    
پذيري را القاء   و با استفاده از فنون تحليلي، مخاطره كرده را شناسايي و تحريكها  مهارت

هـاي منحـصر بـه فـرد          و حمايـت بـراي جنبـه       دلـي   همجب ايجاد    مو چنين  هم. كند  مي
 تربيت افـراد  در نهايت پذيرش تغيير و     برايها    كارآفريني شده و منجر به تجديد نگرش      

 تربيت  ها   اين آموزش  يدر واقع هدف از ارائه    . استگذاران كسب و كار     مؤسس و بنيان  
هـاي       به دنبال استفاده از فرصت     ها    اين قبيل دوره  . و پرورش افرادي خالق و نوآور است      

هاي     پذيري، تمايل به حل مشكالت، بهبود انگيزش و گرايش         مناسب فراهم شده، مخاطره   
  .)5،  ص 1385ابراهيمي و همكاران، ( استافراد 

 آموزشي را در پنج كشور اروپايي بررسي كردنـد و    ي شش برنامه  2 و اسنيد  1گاراوان
 Colette Henry, etc. (b)): را به شرح زير ارائه دادندا ه  آنين اهداف نقل شده ازتر مهم

2005, pp. 158-169)  
                                                      

1. Garavan  
2. Ocinneide 
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  ؛ها مهارتها و   استعداد، شناخت و تحريك جريان كارآفرينانه،تعيين •
  ؛هاي تكنيكي  خنثي كردن انحراف خطرساز تحليل •
  ؛ جوانب منحصر به فرد كارآفرينيي و حمايت از همهدلي همايجاد  •
  . حولايجاد نگرش براي ت •

كنندگان بررسي     اهداف آموزش كارآفريني را از ديدگاه شركت       2 و پيترز  1ريچتسهي
هـا گنجانـده شـود           در اين دوره    تأكيد داشتند  كنندگان  هايي كه شركت      ويژگي. نددكر
برخي ديگـر   . گيري شده بود     بهبود احتمال موفقيت افراد جهت     ي عملي و بر پايه    تر  بيش

 شناخت نقـاط ضـعف و       يرآفريني دانشجويان شامل توسعه   از اهداف اصلي يادگيري كا    
ي الزم بـه منظـور      ها  مهارتهايي براي ارزيابي        قوت انواع كسب و كار به همراه فرصت       

عالوه بر اين آگاهي و اطالع از اصول .  كسب و كار در خود فرد بود  ياندازي و اداره    راه
القيت و كسب منابع نيـز ذكـر شـده      ، خ دهي  سازمانريزي،    بازاريابي، تامين مالي، برنامه   

كارآفرين مـشتاق و در      220 نيز كه بر روي      4 و نيوونهويزن  3تحقيقات لوروكس . بودند
 .Colette Henry, etc) كرد ميهاي هستريچ و پيترز را تاييد   حال آموزش انجام شد يافته

(a), 2005, pp. 98-111).  

  هاي آموزش كارآفريني  ارزيابي اثربخشي برنامه
 ميـان كـارآفريني و      ي بررسـي رابطـه    ي  ي اخير تمايل محققان دربـاره     ها  سالطي  

آمـوزش   هاي   گسترش برنامه. است   افزايش يافتهآموزش كارآفريني آموزش و به ويژه،
 از يك سو و افزايش منابع اختصاص يافته به چنين اقداماتي، تمايل در حـال                كارآفريني

 تربيتي و   -ان سرمايه و هم از سوي مراكز آموزشي       گسترشي را هم از سوي تأمين كنندگ      
ها بـه همـراه          اثربخشي و قابليت و كارآمدي اين برنامه       دربارههاي مرتبط دولتي        سازمان

                                                      
1. Histrich 
2. Peters 
3. Loroux  
4. Niev Wenhuiezen 
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 مـستقيم  تأثيرچندين محقق در رابطه با       .اند  شناسايي و انتشار بهترين اقدامات ايجاد كرده      

 كـارآفريني در حـال      يروحيـه ( يـا غيـر مـستقيم     ) كسب و كار جديد و توليد شغل      (
 كـشف   آمـوزش كـارآفريني    هايي را بـراي ارزيـابي       بر توسعه اقتصادي، راه   ) گسترش

  .اند كردهاند و پيچيدگي اين مقوله را تعيين  كرده
، 5، كاكس 4، بالك 3، جيب، استامپف  2، استانورس 1بسياري از محققان از جمله كوران     

. انـد   هاي آموزش كارآفريني اشاره كرده           برنامه يابي  ارزش به ضرورت    7 و استري  6يانگ
  كه نه تنها تعداد تحقيقـات عملـي انجـام شـده         اند  كرده اين مطلب اشاره      به هيل و اسيند  

 ي اين تحقيقات نيز تمايل به تمركز بر يـك برنامـه           ي پايين است بلكه عمده    باره  ايندر  
   .(Colette Henry,etc. (a), 2005, pp. 98-111) اند خاص و نتايج فوري آن داشته

فايده -جيب در مورد تحقيقات انجام شده با استفاده از الگوهاي تجزيه و تحليل هزينه             
   پيـدا شـده    " آموزش تأثير"آموزش، ترديد دارد كه آيا يك پاسخ روشن براي پرسش           

هـاي    اند كه بهترين ابزارهاي ارزيـابي دوره        استري و همكارانش بيان داشته    . است يا خير  
 اول اقتصادي باشـند و بتواننـد سـنجش مناسـبي از             يرآفريني بايد در درجه   آموزش كا 

 مشاغل شروع شده يا ممانعت شده، ايجاد و افزايش درآمـد، خلـق و               چون  همهايي    لفهؤم
 و همكارانش در تحقيقـات      8كالرك.  ارائه دهند  ،نگهداري شغل و سود مالي كسب شده      

ي آموزشـي انـدكي بـا اسـتفاده از معيـار            هـا     اند كـه ارزيـابي      خود به اين نتيجه رسيده    
 ،هـاي ارزيـابي     در عـوض بـسياري از برنامـه       . است  گيري مشاغل جديد انجام شده      اندازه

متغيرهايي از جمله دانش استاد، سبك اجرا و ميـزان دشـواري سـطح مطالـب را انـدازه                   
 اسـت  ي بر مفاهيم مـالي يـك دوره آموزشـي وجـود نداشـته             تأكيداين  بنابر. اند  گرفته

(Colette Henry,etc. (a), 2005, pp. 98-111). 
                                                      

1. Curran 
2. StanWorth 
3. Stumpf 
4. Block 
5. Cox 
6. Young 
7. Storey 
8. Clark 
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هـاي    شناسي براي سـنجش برنامـه       كند كه طراحي يك روش      بيان مي  1اگرچه موالن 
 معتقد است تاكنون هيچ معيار استاندارد و مورد         2 اما ويكام  ؛ آسان است  اًكارآفريني نسبت 

 كارآفريني يرنامه بتأثيراست كه بتوان براي بررسي     جهاني شناخته نشده   ي شده پذيرش
 بـر   طـور عمـده     بـه موالن ضمن اشاره به تحقيقات انجام شـده كـه           . از آن بهره گرفت   

  كند كـه در كنـار ايـن          مبتني است توصيه مي   ها     آن نظرسنجي از كارآموزان و رضايت    
   هـاي مبتنـي بـر هـدف نيـز مـورد توجـه قـرار گيـرد                    ارزيـابي  بايـد  يابي  ارزشنوع  

(Colette Henry,etc. (a), 2005, pp. 98-111).  
با توجه به اين نكته  و  هكرد فردي را بررسي صرفاًهاي  هاي ارزيابي محدوديت 3وسيد

  انـد بيـان داشـته       خودشان شركت در دوره را انتخاب كرده       طور عمده   بهكه كارآموزان   
او . هـاي نادرسـت شـود    يـابي  ارزشتواند منجـر بـه    است كه عدم توجه به اين نكته مي  

 سـت ها   آن  از بيـان عقايـد     تـر   مهمكنندگان     معتقد است كه رفتار بعدي شركت      چنين  هم
(Colette Henry,etc. (a), 2005, pp. 98-111). 

هـاي     كـارآفريني و تعـداد دوره      ياي ميـان سـطح انگيـزه        و همكارانش رابطه   4چن
ـ       مديريتي گذرانده شده توسط دانشجويان را كه در برنامه         ده هاي غير مديريتي گنجانده ش

هايي از دانشجويان را       در يك بررسي طولي، گروه     6 و سيمنز  5وارال. بود، شناسايي كردند  
 و باالترين ميزان كـارآفريني را در        دهاز پنج برنامه در سه دانشگاه در كلمبيا انتخاب كر         

 بسياري را در هدايت و آموزش كارآفرينانـه         ياند كه سرمايه    دست آورده ه  دانشگاهي ب 
  .  استن صرف كردهبراي دانشجويا

 هـم در رفتـار   ،، آموزش و پرورش كـارآفريني آموزش كارآفرينيبا توجه ويژه به  
 . اند هاي آتي دانشجويان مؤثر بوده جاري و هم در انگيزه

                                                      
1. Mullan 
2. Wyckham 
3. Westhed 
4. Chen  
5. Varela 
6. Simenez 
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 و متغيرهـايي نظيـر      آمـوزش كـارآفريني    ميـان    يديگر كارهاي تحقيقاتي، رابطـه    

  ودريافتندها   آن.اند ررسي كرده و تمركز يا خود كارآمدي را بيابي  دستضرورت براي   
 در هـر     را ها و تناسب عمل      اين ويژگي  بوده و ي مثبت   تأثيرآموزش كارآفريني داراي    
اي ميـان دانـشجوياني كـه         هـاي عمـده     به عالوه، تفاوت  . كند  زمان از آينده تقويت مي    

.  وجود دارد  اندطي نكرده ها را    كه اين دوره   هايي آن اباند  گذراندههاي كارآفريني را      دوره
 كارآفرينانـه و    ي آموزش كارآفريني را بر گسترش انگيـزه       تأثيراي    ، به طور ويژه   1نول

 متفـاوتي از    هـاي ، گـروه  يادشـده تحقيـق   . پذيرش خودكارآمدي، مورد توجه قرار داد     
التحصيالن كـارآفريني، مـديريت و ديگـر          فارغ: ه كه عبارتند از   دانشجويان را شامل شد   

نتايج نشان داد كـه گـرايش       .  ديده بودند  آموزش كارآفريني نشجويان   دا يهمه. ها  رشته
 كارآفرين و خودكارآفرينانه، همگـي      يطبيعي به عمل به عنوان يك كارآفرين، انگيزه       

. وجـود دارد  در ميان دانشجويان فارغ التحـصيل كـارآفريني         است كه   اي    امتيازات ويژه 
ت متغيرهاي آموزشي خاص نظيـر طـرح         محدود شده بايد متوجه اهمي     يبنابراين، انگيزه 

 تالش كردند تا نشان دهند      3 و فول  2ديلتس.  آموزشي تربيتي و غيره شوند     يبرنامه، شيوه 
 كارآفريني نسبت به ساير     ي دانشجويان براي حرفه   سازي  آمادههاي آموزش در      كه مقوله 

  . كند  عمل ميتر، موفقهاروش
 از يك طرف. وجود دارد آموزش كارآفريني اي پيش روي ارزيابي هاي عمده چالش

و به طور خاص توجه به      ها     آن  ديگر ارزيابي مؤثر   از طرف  گزينش معيارهاي ارزيابي و   
با توجه بـه معيارهـاي ارزيـابي هماننـد     . اند  زمان و متغيرهاي فرهنگي از آن جمله      تأثير
گيـري   نـدازه ي فراگيـري شـده و ا     هـا   مهارت آموزشي، ارزيابي دانش خاص يا       يبرنامه

بـه منظـور   .  اسـت پذير امكانها و مفاهيم كليدي،  چگونگي درك دانشجويان از تكنيك    
  . است استفاده از الگوهاي طولي ضروري ،كنندگان سنجش رفتار شركت

 ،هاي تحقيقات طولي با اسـتفاده از گـروه كنتـرل            است كه طرح    گاراوان بيان داشته  
                                                      

1. Nole 
2. Dilts 
3. Fowle 
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 ،انـد    آموزش كارآفريني را نداشته    ي كه تجربه   افرادي ياكنندگان     شركت يبراي مقايسه 
استري . استات طوالني مدت مداخالت آموزش كارآفريني ضروري        تأثير بررسي   براي

 تـأثير  يابي  ارزششيوه براي   ترين  كند كه مناسب    اي بيان مي        نيز با حمايت از چنين شيوه     
نندگان هماهنـگ و    ك  هاي تحت كنترل از شركت       گنجاندن نمونه  ،هاي كارآفريني   برنامه

. شـوند    كه بر مبناي سن، بخش، مالكيت و موقعيت جغرافيايي شناخته مـي            استتركيبي  
 كـه  طـوري ه  ب. خواني بايد بالفاصله قبل از شروع برنامه ايجاد شود         چنين هماهنگي و هم   

-Colette Henry,etc. (a), 2005, pp. 98) كردبتوان دو گروه را در طول زمان بررسي 

111). 
دهد كه انگيزه و انتخـاب ممكـن اسـت            كنندگان نشان مي    ي با بررسي شركت   استر

كننـدگان كـه در پـي         به عنوان مثال آن دسته از شـركت       . اي باشند   عوامل متمايزكننده 
هـا در مـسير       مندترين گـروه   شومندي از مشاوره هستند ممكن است پوياترين و ر          بهره

 افـرادي كـه     ، تعريـف  براسـاس . وز دهند هاي جديدي را بر      از اين رو ايده    ،توسعه باشند 
اين اجبار  بنابر .انتخابي هستند  كنند داراي قدرت خود     ها شركت مي    داوطلبانه در اين دوره   

كنندگان به حضور در دوره يا عدم تمايل برخي از اعضاي گـروه كنتـرل                 برخي شركت 
 گـروه   هـاي انتخـاب      به عنوان محدوديت   ندتوا  به شركت در دوره در شرايط مشابه، مي       

  . دنمونه و كنترل مناسب مطرح باش
 كننـدگان   زمـان انتخـاب شـركت     در   ، انتخاب گروه نمونـه    دربارهمحدوديت ديگر   

كننـدگان    گـران از ميـان درخواسـت        در يك موقعيت رقابتي گزينش    . تواند رخ دهد    مي
ايـن گـزينش   . بـه نظـر آينـد   كنند كه بهترين متقاضـيان   مختلف افرادي را انتخاب مي  

 امتياز  چرا كه اين افراد قطعاً    . ند در زمان مقايسه با گروه كنترل داراي عواقبي باشد         توا  مي
 .باالتري نسبت به گروه كنترل به دست خواهند آورد

ـ     ، مناسب در انتخاب گروه نمونه و كنترل مناسب        هاياتخاذ سياست  ه   صحت نتايج ب
تواند مـورد     دانشجو نيز مي  ي  ، آگاهي و انگيزه   عالقه. تواند تضمين كند    مي دست آمده را  

 دانشجو از جمله معيارهاي شـناخته       ي توجه، مشاركت و انگيزه    مقدار. بررسي قرار گيرد  
  انجـام شـده در طـول       هـاي گيري  ها يا اندازه    يابي  ارزش،  مندي  رضايتشده براي ارزيابي    
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ـ    و مـي   بـوده  كه داراي اهميت     است  آن  يا كمي بعد از    كارگيري برنامه  به   امكـان  دتوان

 ,Colette Henry, etc. (b))كندها و پيشرفت را در سطوح اجرايي فراهم  شناخت تفاوت

2005, pp. 158-169). 

  موردييمطالعه و الگوي ارائه: در رفتار كارآفرينانهنقش آموزش 

هاي قبلي اشاره شد آموزش كـارآفريني بـا اهـداف و نتـايج              آن گونه كه در بخش    
بـر تغييـر دانـش و نگـرش افـراد، تقويـت رفتارهـاي               شود كه عالوه      خاصي دنبال مي  

اين هدف به ويـژه بنـا بـه برخـي           . آيد  كارآفرينانه نيز يكي از اين اهداف به شمار مي        
نيـز   اي    مالحظات سياسي و اجتماعي ممكن اسـت در شـرايط خـاص از اهميـت ويـژه                

  . برخوردار شود
ز رفتارهاي كارآفرينانـه     آموزش بر برو   تأثير به منظور ارزيابي     الگوييدر اين بخش    

كننـدگان در     بـر شـركت   ي مـوردي    ارائه شده و سپس نتايج آن در قالب يك مطالعـه          
  . شود ميتشريح هاي آموزش كارآفريني وزارت و كار و امور اجتماعي  دوره

يند كارآفريني به عنوان مدت     ا با مرور ادبيات كارآفريني و مفهوم فر       در گام نخست  
ريزي شده و تلفيـق آن        ك فعاليت اقتصادي تا اولين فروش برنامه      زمان تصميم به انجام ي    
 بـراي   سـطح  پـنج شده در آموزش كارآفريني       ها و نيز سطوح بيان      با منحني عمر سازمان   

گرفته شـده كـه بـه       در نظر   عضو جامعه   افراد  هر يك از    سنجش وضعيت كسب و كار      
، ص  1386رگـاني،   موسـوي باز  (،  )189، ص   1386احمدپور داريـاني،    ( استشرح زير   

52( ،(Harry Matlay, 2008, pp. 382-396). 
 .اندازي كسب و كار مستقل ندارم  راهدرباره تصميمي فعالً .1

 كسب و كـار خـود را        يبه دنبال ايده مناسبي براي كسب و كار خود هستم يا ايده            .2
 .آوري اطالعات هستم انتخاب كرده و در حال جمع

 .د نظرم هستماندازي كسب و كار مور در حال راه .3

يا در حال حاضر صاحب يك       ام  دهكراندازي    به تازگي كسب و كاري براي خود راه        .4
 . آن در حال اجرا ندارمياي براي توسعه  برنامه ولي فعالًهستمكسب و كار 



   1387 زمستان ،2، سال اول، شماره فصلنامه توسعه كارآفريني              

  

68 

  

 آن هستم يا به تازگي آن       يصاحب يك كسب و كار مستقل بوده و در حال توسعه           .5
 .ام را توسعه داده

 از نظرات   يادشده است به منظور اطمينان از اعتبار سطوح پيشنهادي          يادآوريالزم به   
گيـري    ي حائز توجه آن است كه انـدازه       نكته.  استفاده شده است   باره  در اين خبرگان نيز   

دقيق رفتارهاي كارآفرينانه منوط به بررسي ريـز عملكـرد افـراد در محـيط كـسب و                  
ي تحقيـق،   مسألهتحقيق بنا به ماهيت     ، در اين    تر  بيشرغم كارآمدي     كه به  استكارشان  

تواند بر بررسي     بديهي است تحقيقات بعدي مي    . شودبه بررسي رفتارهاي كالن بسنده مي     
  . چنين رفتارهايي متمركز شود

تواند منجر  هاي كارآفريني مي    ترويجي و از جمله ارائه آموزش      ي  انجام هرگونه برنامه  
نـشان  ) 1(مسأله در نمـودار شـماره        اين   شودعه   در بين افراد جام    يادشدهبه تغيير سطوح    

  .است داده شده

  
   آموزش بر رفتارهاي كارآفرينانهتأثيرمدل مفهومي . 1 نمودار
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به منظور استفاده از الگوي يادشده در ارزيابي تـأثير آمـوزش بـر بـروز رفتارهـاي                  

اي يادشده  كارآفرينانه قبل از شروع برنامه آموزشي وضعيت هر فراگير بر حسب متغيره           
 ،حداقل شش ماه و حداكثر يك سال پس از شركت در دوره           . شود  تعيين شده و ثبت مي    

وضعيت مـشخص    پنجد وضعيت فعلي خود را از ميان همان         وش مي خواسته   مجدداً از افراد  
ميزان تفاوت در بين اين دو پاسخ به عنوان شاخص ارزيابي رفتار كارآفرينانـه در               . كنند

هـاي تحقيـق بـه        ي زماني يادشده اگرچه يكي از محدوديت      محدوده .دوش مينظر گرفته   
  .كند آيد اما براي بررسي رفتارهاي سطح كالن ذكر شده كفايت مي شمار مي

 احتمال بروز رفتارهاي كارآفرينانه     ، به اين كه در سطح جامعه به طور طبيعي         توجهبا  
گروهي تحـت عنـوان     ي  لعه به بررسي و مطا    نسبتزمان با بررسي نمونه،       هم ،وجود دارد 

كـه بـا توجـه بـه        اسـت    كـه شـامل گروهـي از متقاضـيان           دهكراقدام  گروه كنترل   
ايـن گـروه نيـز در       . ندا  ههاي آموزشي شركت داده نشد      هاي مختلف در دوره     محدوديت

ده و پس از شش ماه تـا يـك          كرهنگام ثبت نام وضعيت كسب و كار خود را مشخص           
  . رنديگ يم مورد پرسش قرار سال مجدداً

آوري اطالعات، با استفاده از آزمون نشانه نـسبت بـه تجزيـه و تحليـل                  پس از جمع  
تفاوت معناداري بـين اخـتالف مجمـوع ميـزان تغييـرات            چه     چنان .شود ها اقدام مي    داده

وضعيت كسب و كار گروه نمونه با همين اختالف در گروه كنترل وجود داشـته باشـد                 
  .استز رفتارهاي كارآفرينانه  دوره بر بروتأثيربه معناي 
هاي آموزشي وزارت كار      كنندگان در دوره    ي رفتار شركت   به منظور مطالعه   الگواين  

آيد، به كـار گرفتـه       و امور اجتماعي كه به صورت فراگير در سطح كشور به اجرا درمي            
  . شد

قم هاي مربوطه در استان       كنندگان در دوره    ي شركت ي آماري اين تحقيق كليه    جامعه
.  نفر تعيين شـد    235تعداد گروه نمونه برابر     % 95بود كه با در نظر گرفتن سطح اطمينان         

 نفـر گـردآوري     300ي نخست اطالعات مربوط به      هاي مرحله   آوري داده   در هنگام جمع  
پس از گذشـت    . دشدر ابتداي شركت در دوره ثبت       ها     آن  و وضعيت كسب و كار     هشد

هـا    آني تلفني مجـدداً وضـعيت كـسب و كـار          هشش ماه تا يك سال از طريق مصاحب       
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 نفر  51 پاسخ مربوطه از     دريافتي اين مرحله امكان     در طول مصاحبه  . پرسيده و ثبت شد   
 گروه كنترل نيز همين     درباره.  مورد رسيد  249هاي دريافتي كامل به       حاصل نشد و پاسخ   

نـا بـه داليلـي در    ي كارآفريني كه بفرايند طي شد و از ميان متقاضيان شركت در دوره    
دو ها     آن  نفر انتخاب شده و وضعيت كسب و كار        350دوره شركت نكرده بودند، تعداد      

  . دشبار در فواصل زماني شش ماه تا يك سال ثبت 
 نفر از افـراد گـروه كنتـرل در ايـن مـدت در               50در اين مرحله مشخص شد تعداد       

دسترسي  به . ل حذف شدنداند كه از گروه كنتر هاي آموزشي مربوطه شركت كرده      دوره
كه بـا   . دشآوري     پاسخ صحيح جمع   263 و در نهايت تعداد      ه نفر ديگر نيز ممكن نشد     37

 نفر بـه صـورت تـصادفي از گـروه           14توجه به آزمون آماري به كار گرفته شده تعداد          
  . كنترل حذف شدند تا تعداد اعضاي هر دو گروه مساوي شود

 1جـدول   . مقاله ذكـر شـده اسـت      وال انتهاي    در جد  ي نتايج گردآوري شده   خالصه
وضعيت كسب و كار گروه كنترل       2وضعيت كسب و كار گروه نمونه در ابتدا، جدول          

ر در رفتـار گـروه كنتـرل        تغيي 4تغيير در رفتار گروه نمونه و جدول         3در ابتدا، جدول    
 تحليـل    با استفاده از آزمون نشانه نسبت به تجزيـه و          ،آوري اطالعات   پس از جمع  . است
هاي جفتي اعضاي نمونه و گروه كنترل         ترتيب حاصل جمع تفاوت     بدين. ها اقدام شد    داده

⎟ ه و بـا اسـتفاده از توزيـع تقريبـي آن           شدمحاسبه  
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

42
nnN  و   Pvalueبـه محاسـبه      ,

 .شود ي پرداخته ميگير نتيجه
 Xi=هام از گروه نمونiهاي ارتقا براي فرد  تعداد گام

  Yi=ام از گروه كنترلiهاي ارتقا براي فرد  تعداد گام

 n= 249 :تعداد نمونه 
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به عبارت  . مردود است ) α=05/0( بنابراين فرض استقالل رفتار از آموزش در سطح         
% 95در واقع با اطمينـان      .  وابستگي وجود دارد   ،كنندگان با دوره    ديگر بين رفتار شركت   

     . استمؤثر شركت در دوره بر بروز رفتارهاي كارآفرينانه گفت توان مي

 گيري نتيجه
پس از بيان كليات مفاهيم و تاريخچـه علـم كـارآفريني بـه بررسـي           در اين تحقيق    

اشي از آن   با آن پرداخته و اهداف عمده ن       ي مرتبط ها  مهارتضرورت و اهميت آموزش     
مرور شـده و بـا مطالعـه         ها اثربخشي اين آموزش   يابي  ارزش مفاهيم   سپس .شدندبررسي  

ها    آن گيري سطح كارآفريني ارائه شدند كه با تلفيق         ادبيات تحقيق متغيرهايي براي اندازه    
 نقش آموزش بر بروز رفتارهـاي       تأثير براي سنجش    الگوييبا بحث آموزش كارآفريني     

 الگـوي  با اسـتفاده از      ،موردي يدر پايان نيز به عنوان يك مطالعه       .شدئه  كارآفرينانه ارا 
 مـورد   ،كنندگان  هاي آموزش كارآفريني وزارت كار بر روي شركت         اثر دوره ارائه شده   

هاي حاصل از مطالعه رفتـار گـروه نمونـه و گـروه               با مقايسه داده  مطالعه قرار گرفت و     
ات مثبتي بر بروز رفتارهاي كارآفرينانـه داشـته         تأثيران داده شد كه اين دوره       نشكنترل  
ده تا فراگيران نسبت به تغييـر       شهاي مزبور سبب      به عبارت بهتر شركت در دوره     . است

ند خود را به سـطوح بـاالتر      كنده و تالش    شوضعيت شغل و كسب و كار خود تحريك         
 در سطح اجتماع،    هاي كارآفرينانه د براي گسترش فعاليت   شو  بنابراين پيشنهاد مي   .برسانند

آيـد؛ برگـزاري    ي پايدار  بـه حـساب مـي        و تحقق توسعه   يابي  دستي اساسي   كه الزمه 
 بـا   چنين  هم. ريزي منظمي در كشور گسترش يابد       هاي آموزش كارآفريني با برنامه      دوره

 كـه اعـضاي جامعـه در بـين          مسأله ارائه شده و لحاظ كردن اين        الگويدر نظر گرفتن    
هاي مختلف آموزش كارآفريني به       شود دوره   اند پيشنهاد مي    توزيع شده  يادشدههاي      دسته

 يادشـده هاي مختلف اجتماعي را در هـر يـك از سـطوح               نحوي طراحي شوند كه گروه    
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ها   اين آموزشتر بيشگذاري تأثيرهاي متناسب با خود قرار دهند تا امكان  هدف آموزش
  .فراهم شود

  توزيع وضعيت كسب و كار نمونه .1جدول 
 درصد فراواني رده سني  رديف

 45,4 113 هنوز تصميم نگرفته  1
 32,1 80 به دنبال ايده يا اطالعات  2
 15,2  38 اندازي در حال راه  3
 7,3 18  داراي كسب و كار  4
  0 0 توسعه داده يا در حال توسعه  5

   0/100 46 جمع
    توزيع وضعيت كسب و كار گروه كنترل.2جدول 

 درصد وانيفرا رده سني  رديف
 40,9 102 هنوز تصميم نگرفته  1
 32,1 80 به دنبال ايده يا اطالعات  2
 15,7  39 اندازي در حال راه  3
 11,3 28  داراي كسب و كار  4
  0 0 توسعه داده يا در حال توسعه  5

   0/100 249 جمع
   فتار كارآفرينانه گروه نمونهر. 3جدول 

 درصد فراواني ميزان پاسخ رديف
 49,4 123  ن حركتبدو  1
 42,9  107 يك گام  2
 4,8 12 دو گام  3
  2,9  7  سه گام  4

 100 249 جمع
  1,61  ميانگين تعداد گامها
   1  ميانه تعداد گامها

  رفتار كارآفرينانه گروه كنترل .4جدول 
 درصد فراواني ميزان پاسخ  رديف

 2 5  يك گام به عقب  1
 91,6  228 بدون حركت  2
 6,4 16 يك گام به جلو  3
  0  0  دو گام به جلو  4
  0  0  سه گام به جلو  5

 100 249 جمع
 0,04  ميانگين تعداد گامها
 0  ميانه تعداد گامها
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