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چكيده
آموزش كارآفريني تبادل رسمي و نظاممند اطالعات و دانش كارآفريني است.دانشگاه ها به عنوان متوليان اصلي تربيت و پرورش
منابع انساني متخصص  ،در چند سال اخير به آموزش كارآفريني روي آوردهاند.آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب وكار از عناوين
واحد درسي اجباري در مراكز آموزش علمي و كاربردي مي باشد.هدف از اين پژوهش شناسايي تاثير عوامل شناختي و انگيزشي بر
پيامدهاي آموزشي دوره هاي كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي مهارت است .پژوهش ازنظرهدف،كاربردي و از نظر روش
تحقيق ،توصيفي -پيمايشي مي باشد .جامعهي آماري شامل  571نفر از دانشجويان مراكز آموزش علمي و كاربردي مهارت شهرستان
هاي بجنورد و شيروان بوده كه در طي سال هاي 93-94واحد درسي مباني كارآفريني را گذرانده بودند .نمونهگيري به روش تصادفي
و براي محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد و داده هاي 502نفر مورد ارزيابي قرارگرفت .براي گردآوري داده ها از
ابزار پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل اطالعات از مدل معادالت ساختاري با روش حداقل مربعات جزيي ( )PLS-SEMاستفاده
شد .در بخش مدل اندازه گيري ويژگي هاي فني پرسشنامه شامل پايايي ،روايي همگرا بررسي گرديد و اصالحات الزم صورت
پذيرفت و در بخش ساختاري ،ضرايب ساختاري مدل ،براي بررسي فرضيه هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .يافته ها نشان داد
كه بين كليه متغيرهاي تحقيق و انتقال آموزش روابط مثبت معناداري وجود دارد و دو متغير نياز به شناخت و خودكارآمدي پس
آموزشي بيشترين نقش را بر پيامدهاي آموزشي دوره هاي كارآفريني دارند.
کليد واژگان :آموزش كارآفريني ،انتقال آموزش ،نياز به شناخت،خودكارآمدي
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Abstract
Entrepreneurship education is one of the most important non-formal training programs that are
Entrepreneurship education is the formal and systematic exchange of information and
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entrepreneurship knowledge. In recent years, universities as custodians of education and training
the specialized human resources have turned to entrepreneurship education. Teaching
entrepreneurship and business skills are compulsory course titles in the science and practical
educational centers. The purpose of this study was to clarify the role of cognitive and motivational
factors on educational consequence of the entrepreneurship courses of scientific education and
practical skills centers. This study is application and the methodology is quantitative and its type is
descriptive- survey. The population consisted of 175 students from the academic and practical
training centers of Bojnoord and Shirvan city, which passed over 93-94 entrepreneurship education
courses. Random sampling was used and for calculates the sample size Cochran formula was used,
that the data of 502 patients were assessed. Questionnaire was used for collecting the data and the
structural equation modeling with Partial Least Squares (PLS-SEM) was used in the data analysis.
In the part of measurement model, the technical characteristics of questionnaire included
reliability, convergent validity was assessed and necessary reforms carried out and in the structural
analysis part, the structural coefficients of model were used for examining the study hypothesis.
Results showed that there are significant positive relationships between all variables and training
transition, and two variables of recognize and efficacy post educational has the most role on the
consequence of entrepreneurial education.
Keywords: Entrepreneurship education, Transport education, Need for cognition, Self-efficacy

مقدمه
كارآفريني باعث رشد و توسعه ي اقتصادي كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه يافته شده است .برخي از نويسندگان معاصر
در مورد اقتصاد كارآفريني صحبت مي كنند و در اين ميان نقش دانشگاه ها و ديگر موسسات آموزش عالي در اين الگوي جديد
اقتصادي نيز برجسته مي باشد ( .(Nabi and Linan, 2011, p.301از اين رو كشورهاي در حال توسعه مانند ايران نيز براي
دست يابي به مزيت هاي رقابتي و حل مسائل و مشکالت عمومي جامعه مانند بيکاري و نظاير آن ملزم به توسعه ي كارآفريني
هستند  .از جمله اقدامات راهبردي براي رشد و توسعه ي كارآفريني ،آموزش كارآفريني به ويژه در حوزه ي آموزش عالي است.
افزون بر آن آموزش كارآفريني مي تواند يکي از اثرگذارترين شيوه ها براي انتقال آسان جمعيت فارغ التحصيالن به بازار كار
باشد .مطالعات در اين باره نشان داده است كه چنين آموزش هايي توانسته افراد را مسئوليت پذيرتر بارآورده و آن ها را تبديل
به كارآفرين يا متفکران حوزه ي كارآفريني كرده و به طور موفقيت آميزي در چالش هاي كسب وكار ،موفق و خطرپذير كند.
در نتيجه نرخ بيکاري و شکست كسب وكارها نيز كم تر شده است ).(Urbano et al., 2008, p. 337اين گونه آموزش ها به
فراگيران فرصت مي دهد كه قبل از واردكردن ايده ها و عقايد خود به دنياي واقعي كار  ،آنها را آزمايش كنند و به اثبات
برسانند ( .(Montessory,0222آموزش كارآفريني شامل فعاليت هايي با هدف تقويت ذهنيت ،نگرش ها و مهارت هاي
كارآفريني است و گستره اي از مخاطبان ،اهداف ،محتوا و روش هاي آموزشي را در بر مي گيرد ;(Fayolle &Gailly, 2008
).Fayolle, 2007لذا با توجه به اهميت بسيار زياد آموزش ،به ويژه آموزش كارآفريني ،و با توجه به ميزان كم بازگشت سرمايه
اي كه صرف اين گونه آموزش ها مي شود ،هم دست اندركاران آموزشي و هم پژوهشگران عالقه مند به شناسايي عواملي
هستند كه بر موفقيت و اثربخشي برنامه هاي آموزشي تأثيرگذارند .بررسي پيشينه تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه نشان
مي دهد كه اثربخشي آموزشي پيوند نزديکي با ويژگي هاي فردي فراگيران دارد( (Goldstein & Ford,2002و آموزشي
اثربخش است كه در طراحي آن عالوه بر عوامل آموزشي (مانند ويژگي هاي محيط آموزشي  ،ويژگي هاي مربي و غيره) به
برآورده شدن نيازهاي فراگيران و همچنين پيشايندهاي انگيزشي فردي توجه شود ( . (Towler & Dipboye, 0222منظور از
ويژگي هاي فردي آن دسته از ويژگي ها و خصوصيات آموزشگران است كه به همراه آنها به محيط آموزش آورده مي شود .
ويژگي هاي شخصيتي  ،انگيزشي و ويژگي هاي جمعيت شناختي آموزشگران مثال هايي از ويژگي هاي فردي هستند & Salas
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) .)Cannon-Bowers, 2001تحقيقات بسياري تأثير عوامل فردي گوناگون مانند ويژگي هاي شخصيتي وآموزشي را بر
پيامدهاي آموزشي بررسي كرده اند (Chuang, Liao, & Tai, 2005؛ )Chiaburu & Tekleab, 2005ليکن بررسي پيشينه
پژوهش ،نشان مي دهد كه تحقيقات اندكي به بررسي تأثير عوامل شناختي و انگيزشي به صورت هم زمان بر پيامدهاي
آموزشي مبادرت ورزيده اند.از اين رو با توجه به ضرورت موضوع در اين پژوهش ابتدا ،خودكارآمدي آموزشي ،نياز به شناخت و
انگيزه يادگيري /انگيزه آموزشي،ويژگي هاي فردي اثر گذار بر پيامد هاي آموزشي در نظر گرفته شده و رابطه آنها با انتقال
آموزش بررسي شده است.
مروري بر ادبيات و پيشينة تحقيق
يافته هاي حاصل از تحقيقات كالکوويت و سيميرينگ ( )5991و كالکوويت ،لي پاين و نو( )0222مؤيد تأثير برخي از
1

صفات شخصيتي و فردي بر پيامدهاي آموزشي است .به عالوه كالکوويت و همکاران( )0222دريافتند كه متغيرهاي انگيزشي
فردي مانند خودكارآمدي و انگيزه يادگيري نيز بر پيامدهاي آموزشي اثرگذارند .واژه خودكارآمدي مفهوم اصلي نظريه شناختي
اجتماعي بندورا )5977(2محسوب مي شود.خودكارآمدي اينگونه تعريف مي شود:باور اين كه فرد توانايي انجام وظيفه اي را
دارد و باور فرد به اينکه مي تواند به طور مفيد از اين مهارت ها براي دستيابي به هدف مورد نظر استفاده
كند )Bandura,1989(.بنابراين باور خود كارآمدي،اعتقاد به انجام دادن كاري است كه فرد را وادار به انجام آن مي كند،در او
اراده شکل مي گيرد و تصميم به اقدام مي گيرد.خود كارآمدي موفقيت در كسب و كار را پيش بيني مي كند و مبتکراني را كه
مي توانند حوزه هاي جديد كسب و كار را آغاز نمايند ،مشخص مي نمايد )Bandura,1986( .در بافت آموزشي نيز
خودكارآمدي به انتظارات شخص مبني برتوانمندي براي انجام تکاليف يا پيامدهاي آموزشي اطالق مي شود ( & Goldstein
.)Ford,2002در محيط هاي آموزشي ،خودكارآمدي به شکل عاملي نيرومند در همه مراحل آموزشي عمل ميکند.چنانچه
برخي از محققان آن را هم پيشايند آموزشي و هم پيامد آموزشي در نظر مي گيرند (Tannenbaum, Mathieu, Salas, & 5995
.)Cannon-Bowers,خودكارآمدي به شکل پيشايند آموزشي را خودكارآمدي پيش آموزشي 3و خودكارآمدي به شکل پيامد
آموزشي را خودكارآمدي پس آموزشي 4مي نامند .برخي تحقيقات تجربي نشان داده اند كه افراد داراي خودكارآمدي پيش
( & Colquitt, LePine & Noe, 2000; Chuang, Liao

آموزشي باال انگيزش بيشتري براي حضور در جلسات آموزشي دارند
 .)Tai, 2005طبق يافته هاي ديگر محققان ،تغيير مثبت در خودكارآمدي افراد يا به عبارت ديگر پيدايش سطوح باالي
خودكارآمدي پس آموزشي در فراگيراني كه آموزش آن ها به اتمام رسيده است بر پيامدهاي آموزشي اثرگذار است؛براي مثال
بختياري( )5319نشان داد كه خودكارآمدي پس آموزشي به انتقال آموزش به عملکرد منجر مي شود .در اين پژوهش،از
مقياس خودكارآمدي پيش آموزشي كوئينونز )5991(5براي سنجش خودكارآمدي پيش آموزشي و از مقياس خودكارآمدي
نسبت به دانش و مهارت هاي آموخته شده براون( )5999نيز براي سنجش خودكارآمدي پس آموزشي استفاده شده است .اين
پرسشنامه ها در پژوهش هاي بسياري مورد استفاده قرارگرفته اند(.)Spiros, 2003; Brown, 1999; Quinones,5991
نياز به شناخت عبارت است از«نياز به سازماندهي موقعيت هاي مربوط به معنايابي و روش هاي يکپارچه سازي اطالعاات،
نياز به دانستن و منطقي ساختن تجارب زندگي»( .)Cohen, Stotland, & Wolfe, 1955, p. 291منظور كاوهن 6از كااربرد واژه
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"نياز" آن معنايي كه در متون زيست شناختي براي گرسنگي و تشنگي و ديگر نيازهاي زيستي ماورد اساتفاده قرارماي گيارد
نيست ،بلکه به عقيده وي اين مفهوم را مي توان نوعي عالقه و گرايش براي برطرف كردن نياز علمي دانست؛يعني رفتاري كاه
هدفمند است و زماني كه هدف دست نيافتني به نظر مي رسد به ايجاد تنش در فرد منجر مي شود .به نظرمي رسد كه افرادي
كه از نظر اين نياز در سطوح بااليي قرار دارند انگيزش بيشتري براي شركت در دوره هاي آموزشي دارند و بنابراين به احتمال
بيشتر در دانش ،نگرش و مهارت آن ها پيشرفت حاصل خواهد شد .اين افراد همواره باه گوناه اي رفتاار ماي كنناد كاه نيااز
شناختي آنها برطرف شود( .)Cacioppo & Petty,5910در زمينه تأثير نياز به شناخت،پتي و كاسيوپو( )5912دريافتند كه اين
متغير با وظيفه گرايي در ارتباط است و بر طبق يافته هاي باريک و مونت )5995(1وظيفه گرايي با ويژگي هايي مانناد ساخت
كوشي ،سماجت و پيشرفت محوري در ارتباط است .وو و همکاران()0227ارتباط متوسط معناداري مياان نيااز باه شاناخت،
وظيفه شناسي ،خودنظم دهي در يادگيري و ميزان دانش اخباري افراد را كشف كردند .بر طب الگوي كار

پاترياک)5927(2

تغيير در دانش مقدمه اي براي تغيير رفتار و در نهايت انتقال آموزش به عملکرد محسوب مي شود .در اين پژوهش از مقيااس
نياز به شناخت كاسيوپو ،پتي و كائو )5914(3براي سنجش اين مفهوم استفاده شده است.
انگيزه يادگيري /انگيزه آموزشي از ديگر متغيرهاي مهم و اثرگذار بر پيامدهاي آموزشي است و شامل فرآيندهايي است كه
موجب برانگيختگي ،جهت و پايداري رفتار مي شود) .(Naylor, Pritchard & Ilgen, 1980گرچه بيشتر تحقيقات گزارش شده
در مورد انگيزش مربوط به كار و محيط كاري هستند نه محيط هاي آموزشي (، )Goldstein & Ford,0220به هر حاال نقاش
انگيزش در عملکردهاي شغلي آيناده ماي تواناد مباين نقاش آن در بافات هااي آموزشاي نياز باشاد.در زميناه تاأثيرانگيزه
يااادگيري/انگيزه آموزشي،بسااياري از تحقيقاااات بااار رابطااه ميااان عوامااال فااردي و انگياازش آموزشااي
) (Colquitt & Simmering, 1998و رابطه انگيازش آموزشاي باا پيامادهاي آموزشاي ) (Chuang, Liao, & Tai, 2005صاحه
گذاشته اند .افزون بر اين كوئينونز( )5991كشيف كرد كه انگيزه يادگيري به صورت متغير ميانجي بين خودكارآمادي پايش
آموزشي و پيامدهاي آموزشي عمل مي كند .در اين پژوهش ،از مقياس انگيزه يادگيري نو و ويلک( )5993استفاده شده اسات.
براي سنجش اثربخشي آموزش هاي كارآفريني در اين پژوهش از سازه ي" انتقال آماوزش" اقتبااس شاده از الگاوي انتقاالي
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هالتون )5992(5استفاده شده است.بطور كلي انتقال آموزش عبارتست از ميزاناي كاه آموزشاگيران6داناش ،مهارتها،رفتارهاا و
نگرش هاي كسب كرده از آموزش را در عمل به كار مي برند .اين دو محقق همچنين اين سازه را اين گونه تعريف مي كنناد :
عوامل مشتر دروندادهاي آموزش ،پيامدهاي آموزشي و شرايط انتقال آموزش ( .)Baldwin & Ford,5911به دليل دير بازده
بودن آموزش هاي كارآفريني و اين مسئله كه انتقال اين گونه آموزشها به عملکرد مستلزم طي زمان كافي براي فارآهم آوردن
شرايط انتقال است ،پژوهشگر ازپرسشنامه اي بر مبناي سه مؤلفه الگو ي انتقال هالتون( )5992كه بيشاترين همخاواني را باا
شرايط آموزش هاي كارآفريني انجام شده در مراكز آموزشي عالي علمي و كاربردي دارند،براي سنجش انتقال آموزش اساتفاده
كاارده اساات .اياان سااه مؤلفااه عبارتنااد از :انگياازه انتقااال ،نتيجااه نگرشااي و نتيجااه مثباات فااردي
) .(Holton III Bates, & Rouna 2000,Holton III, Bates Seyler & Carvalho, 1997با توجه به پيشينه پژوهشي ذكرشده و
با توجه به اهميت انتقال آموزش به عملکرد،هدف از اين پژوهش بررسي تأثير عوامل شناختي و انگيزشي(خودكارآمدي پيش و
پس آموزشي ،نياز به شناخت و انگيزه يادگيري  /انگيزه آموزشي) با انتقال آموزش مي باشد.
1

Barrick & Mount
Krikpatrick
3
Kao
4
Transfer Model
5
Holton
6
trainees
2
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روش شناسي
اين تحقيق از نظر ماهيت داده ها كمي ،از نظر هدف ،كاربردي بوده و برحسب نحوه ي گردآوري داده ها از نوع توصيفي
(غير آزمايشي) و از ميان انواع پژوهش هاي توصيفي ،از نوع همبستگي است .با توجه به هدف پژوهش كه بررسي تأثير عوامل
شناختي و انگيزشي(خودكارآمدي پيش و پس آموزشي  ،نياز به شناخت و انگيزه يادگيري  /انگيزه آموزشي) با انتقال آموزش
در مراكز آموزش علمي و كاربردي مهارت خراسان شمالي مي باشد ،فرضيه هاي زير تدوين شد:
فرضيه اصلي :
عوامل شناختي و انگيزشي بر انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي ،تاثير معناداري دارد.
فرضيات فرعي:
خودكارآمدي پس آموزشي بر انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي ،تاثير معناداري دارد.
خودكارآمدي پيش آموزشي بر انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي ،تاثير معناداري
دارد.
نياز به شناخت بر انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي ،تاثير معناداري دارد.
انگيزه يادگيري /انگيزه آموزشي بر انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي ،تاثير معناداري
دارد.
جامعهي آماري شامل  571نفر از دانشجويان مراكز آموزش علمي و كاربردي مهارت شهرستان هاي بجنورد و شيروان بوده
كه در طي سال هاي 90-93واحد درسي مباني كارآفريني را گذرانده بودند .نمونهگيري به روش تصادفي و براي محاسبه حجم
نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد و داده هاي 502نفر مورد ارزيابي قرارگرفت .براي تحليل داده هاي پرسش نامه از روش
مدل سازي معادالت ساختاري با رويکرد روش حداقل مربعات جزيي) (PLS-SEMو نرم افزار Smart PLS2استفاده شده
است.دليل استفاده از اين روش ،قابليت تحليل مدل هاي پيچيده با حجم اند و عدم حساسيت به توزيع نرمال سازه هامي
باشد.ابزار اندازه گيري در اين پژوهش  ،شامل دو دسته پرسشنامه هاي مرحله ي پيش آموزشي و پرسشنامه هاي مرحله ي
پس آموزشي بودند كه روايي صوري آن با كسب نظر استادان دانشگاه تأييد شد.
پرسشنامه هاي مرحله ي پيش آموزشي تحقيق عبارت بودند از :مقياس نياز به شناخت كاسيوپو،پتي
وكائو(،)5914مقياس خودكارآمدي پيش آموزشي كوئينونز( )5991و پرسشنامه ي انگيزه ي يادگيري نو و ويلک(.)5993
پرسشنامه هاي مرحله ي پس آموزشي تحقيق نيز عبارت بودند از :پرسشنامه ي خود كارآمدي پس آموزشي
براون( )5999و پرسشنامه ي محقق ساخته ي انتقال آموزش.
پرسشنامه ي نياز به شناخت  :اين پرسشنامه از مقياس  51سوالي نياز به شناخت كاسيوپو و همکاران ( )5914اقتباس
شده و فرم كوتاه شده ي  9سوالي آن است  .اين  9سوال از مقياس اصلي به گونه اي اقتباس شده اند كه بيشترين همخواني را
با شرايط دانشجويان مراكز آموزش علمي و كاربردي داشته باشند و از پرسيدن سواالت مشابه نيز خودداري شود .در اين
پرسشنامه ،هر سوال در قالب طيف ليکرت  1درجه ( =5بسيار مخالفم تا =1بسيار موافقم) نمره گذاري شده است.مطالعات
متعدد شواهدي دال بر روايي اين پرسشنامه گزارش كرده اند ). (Tuten& Bosnjak,2001;kao,1984
پرسشنامه خودكارآمدي پيش آموزشي  :اين پرسشنامه از مقياس خودكارآمدي پيش آموزشي كوئينونز ()5991اقتباس
شده و داراي  52سوال است كه هر سوال در قالب طيف ليکرت  1درجه اي (=5بسيار مخالفم تا = 1بسيار موافقم) نمره گذاري
شده است  .مطالعات متعدد شواهدي دال بر روايي اين پرسشنامه گزارش كرده اند).(Spiros,2003;Quinones,1995
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پرسشنامه ي انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي :اين پرسشنامه از مقياس انگيزه ي يادگيري نوو ويلک )5993(0اقتباس شده
و داراي  1سئوال است كه هر سئوال در قالب طيف ليکرت  1درجه اي (=5بسيار مخالفم تا  =1بسيار موافقم) نمره گذاري شده
است  .مطالعات متعددد شواهدي دال بر روايي اين پرسشنامه گزارش كرده اند).(Spiros2003;Noe &Wilk,1993
پرسشنامه ي خودكارآمدي پس آموزشي :اين پرسشنامه از مقياس  7سئوالي خودكارآمدي در مورد دانش و مهارت هاي
آموخته شده ي براون( )5999اقتباس شده و داراي  2سئوال است كه هر سئوال در قالب طيف ليکرت  1درجه اي (=5بسيار
مخالفم تا =1بسيار موافقم)نمره گذاري شده است  .مطالعات متعدد شواهدي دال بر روايي اين پرسشنامه گزارش كرده
اند).(Brown,1999
پرسشنامه ي انتقال آموزش (محقق ساخته) :به دليل دير بازده بودن آموزش هاي كارآفريني و اين مسئله كه انتقال اين
گونه آموزش ها به عملکرد مستلزم طي زمان كافي برايي فراهم آوردن شرايط انتقال وابسته است ،پژوهشگر پرسشنامه اي با
شش سئوال بر طبق سه مولفه از الگوي انتقالي هالتون()5992را طراحي نمود ،كه بيشترين همخواني را با شرايط آموزش هاي
كارآفريني انجام شده داشتند و به صورت مقدماتي بر روي نمونه اي از دانشجويان به اجرا درآورد .اين سه مولفه عبارت بودند از
:انگيزه ي انتقال ،نتيجه ي نگرشي و نتيجه ي مثبت فردي ؛ نمره گذاري اين پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه اي ليکرت
(=5بسيار مخالفم تا  =1بسيار موافقم)است.
در اين پژوهش براي بررسي ميزان پايايي پرسشنامه ها از معيارهاي روش حداقل مربعات جزيي استفاده شد .در اين روش
پايايي توسط دو معيار سنجش مي شود(1 :آلفاي كرونباخ(2 ،پايايي تركيبي). (CRضريب آلفاي كرونباخ بيانگر ميزان توانايي
سؤاالت در تبيين مناسب ابعاد مربوط به خود است .ضريب پايايي تركيبي نيز ميزان همبستگي سؤاالت يک بعد به يکديگر
براي برازش كافي مدل هاي اندازه گيري را مشخص مي كند.با وجود اينکه مقدار آلفاي كرونباخ و ضريب پايايي تركيبي بايد
باالتر از  2/7باشد ،اما در صورت كم بودن تعداد سؤاالت و همچنين افراد نمونه ي آماري ،مقدار 2/2نيز قابل قبول مي
باشد.نتايج مربوط به پايايي پرسش نامه هاي پژوهش توسط دو معيار ياد شده در جدول شماره( )5نشان داده شده و پايايي
قابل قبول ابعاد مشهود است.روايي پرسشنامه توسط معيار روايي همگرا  ،با استفاده از روش حداقل مربعات جزيي بررسي شد .
مطابق با جدول شماره( )0تمامي مقادير نشان دهنده ي روايي همگراي مناسب پرسش نامه ها است.
جدول ( :)6پايايي ابزار هاي اندازه گيري پژوهش
رديف

متغيير

مقدار آلفاي کرونباخ

مقدار پايايي

5

خودكارآمدي پيش آموزشي

0.843

مرکب
0.781981

0

نياز به شناخت

0.846

0.815683

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي

0.870

0.817822

4

انتقال آموزش

0.867

0.837387

5

خودكارآمدي پس آموزشي

0.870

0.781861

جدول (: )5روايي همگرا براي سازه هاي پژوهش
رديف

شاخص روايي سازه

متغيير

5

خودكارآمدي پيش آموزشي

)AVE0.417216
(

0

نياز به شناخت

0.432066

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي

0.533382

6

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
4

انتقال آموزش

0.528337

5

خودكارآمدي پس آموزشي

0.542517

يافته ها
آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي:نتايج مربوط به آمار توصيفي با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSبه دست
آمد،كه بر اين اساس مشخصات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان به پرسش نامه بدين شرح است35/5 :درصد افراد مورد
مطالعه را زن و  64/1درصد را مرد تشکيل ميدهند .از نظر سني 01/2،درصد افراد مورد مطالعه زير  02سال سن دارند45/1،
درصد افراد بين 02-01سال  01/9،درصد افراد بين 01-32سال و  4/5باالتر از  32سال سن دارند.همچنين از نظر
تحصيالت 41/50 ،درصد دانشجوي مقطع ليسانس  14/1 ،درصد دانشجوي مقطع فوق ديپلم بودند.
آزمون فرضيات پژوهش:

براي آزمودن فرضيه ي اصلي پژوهش ،عوامل شناختي و انگيزشي به عنوان سازه ي برون زا و متغير انتقال آموزش به
عنوان سازه ي درون زا در يک مدل ترسيم شد  .وقتي مقدار  tمربوط به يک مسير در بازه ي بيش تر از +5.92باشد ،بيانگر
معنادار بودن تأثير سازه هاي مشخص در آن مسير بر يکديگر و در پي آن تأييد فرضيه ي اصلي پژوهش مي باشد .براساس
جدول ( ، )4ضريب  tبين دو سازه ي اصلي پژوهش( )1.047بيش تر از 5.92بوده كه مبين پذيرش فرضيه ي اصلي پژوهش
2

است  .همچنين مقادير  Rكه نشان دهنده ي ميزان تبيين تغييرات سازه ها توسط يکديگر مي باشد  ،نيز نشان مي دهد كه
در حدود 39درصد از تغييرات متغير انتقال آموزش دوره هاي آموزش كارآفريني مراكز آموزش علمي و كاربردي توسط عوامل
شناختي و انگيزشي تبيين مي شود ،كه نتايج در جدول( )1نشان داده شده است.
جدول( :)0مقدارضريب  tبين دو سازه ي اصلي پژوهش
رديف
5

T -Statistics

متغيير
عوامل شناختي و انگيزشي  ‹‹-انتقال آموزش

8/247

جدول( )6معيار R Square
رديف

R Square

متغيير

5

خودكارآمدي پيش آموزشي

0.328355

2

نياز به شناخت

0.602778

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي

0.375965

4

انتقال آموزش

0.698950

5

خودكارآمدي پس آموزشي

0.609374

برازش كلي مدل فوق توسط معيار  GOFنيز بررسي شد ،كه فرمول آن در زير آمده است:
0.4603 * 0.324  0.472
2



2

R

* COM
2

GOF 

به طوريکه  COMنشانه ي ميانگين مقادير اشتراكي هر سازه بوده(جدول )2و  Rنيز مقدارميانگين مقادير  Rسازه ي
درونزاي مدل همراه ابعاد را نشان مي دهد(جدول.) 1با توجه به بيش تر شدن مقدار GOFاز 2.32برازش كلي مدل پژوهش
تأييد مي شود.
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جدول( )5مقادير اشتراکي سازه هاي مدل ساختاري
رديف

مقادير اشتراکي

متغيير

5

خودكارآمدي پيش آموزشي

()Communality
0.440731

0

نياز به شناخت

0.474524

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي

0. 417009

4

انتقال آموزش

0.484685

1

خودكارآمدي پس آموزشي

0.424524

بعد از تأييد فرضيه ي اصلي ،نوبت به سنجش فرضيات فرعي پژوهش مي رسد ،كه براي اين كار مدلي متشکل از ابعاد عوامل
شناختي و انگيزشي (خودكارآمدي پيش و پس آموزشي  ،نياز به شناخت و انگيزه يادگيري  /انگيزه آموزشي)به عنوان سازه
هاي برون زا و متغير انتقال آموزش به عنوان سازه ي درونزا ترسيم شده و توسط نرم افزار اجرا شد .خروجي به دست آمده از
اجراي اين مدل  ،حاوي ضرايب استاندارد شده و ضرايب  tدر جدول ( )9قابل مشاهده است .همچنين مقادير ضرايب  tدر
جدول( )7و ضرايب استاندارد مسير در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول( )7مقادير ضرايب  tو اعداد معناداري آنها
رديف

T -Statistics

متغيير

5

خودكارآمدي پيش آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش

4/235

0

نياز به شناخت  ‹‹-انتقال آموزش

3/222

 ‹‹-انتقال آموزش

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي

4

خودكارآمدي پس آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش

3/244
4/222

جدول () 1ضرايب استاندارد مسير(تاثير)
رديف

ضرايب استاندارد مسير

متغيير

5

خودكارآمدي پيش آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش

2/455

0

نياز به شناخت  ‹‹-انتقال آموزش

2/332

3

انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش

2/322

4

خودكارآمدي پس آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش

2/425

جدول ( )0نتايج آزمون سئواالت فرعي پژوهش
فرضيات
خودكارآمدي پيش آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش
نياز به شناخت  ‹‹-انتقال آموزش
انگيزه يادگيري/انگيزه آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش
خودكارآمدي پس آموزشي  ‹‹-انتقال آموزش
|t|>2.58 Significant at P<0.01

2

آمارهt

ضريب تاثير f
4/235
2/455
3/222
2/332
0.388355
3/244
2/322
4/222
2/425
|t|>1.96 Significant at P<0.05

بحث و نتيجهگيري

8

ضريب تعيين

سطح معنادري

نتيجه

P<0/01

تاييد

P<0/01

تاييد

P<0/01

تاييد

P<0/01

تاييد
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نتايج اين پژوهش بيانگر وجود روابط مثبت معنادار ميان همه متغيرهاي پژوهش شامل نياز به شناخت ،خودكارآمدي
پيش آموزشي  ،انگيزه ي يادگيري  /انگيزه ي آموزشي و خودكارآمدي پس آموزشي با انتقال آموزش است.در بررسي اولين
متغير،يافته ها نشان مي دهد كه متغير نياز به شناخت با انگيزه ي يادگيري  /انگيزه ي آموزشي و انتقال آموزش روابط مثبت
معنا داري دارد .اين يافته ها در راستاي نتايج پژوه كاسيوپو و پتي ()5910است  .اين محققان دريافتند كه هرچه افراد از نظر
نياز به شناخت در سطح باالتري قرار د اشته باشند ،از درگيري ذهني با تکاليف چالش بر انگيز لذت مي برند و همواره موقعيت
هايي را انتخاب مي كنند كه از تنش فکري آنها بکاهد .آموزش هاي كارآفريني نيز چون داراي عناوين و محتويي غير از دروس
تدريس شده ي رسمي در دانشگاه هستن د،افراد با كنجکاوي شناختي را جذب خود مي كنند و تمايل براي يادگيري را در آنان
بر مي انگيزانند .اين دو محقق در پژوهشي ديگر كشف كرده اند كه نياز به شناخت با وظيفه گرايي مرتبط است.
).(Petty&Cacioppo,1986بختياري ()5319نيز در پژوهش خود كشف كرد كه وظيفه گرايي به شکل پيشايندي براي انگيزش
آموزشي عمل مي كند و به دنبال آن درگاه هاي بعدي انتقال آموزش به عملکرد رخ مي دهد .بر طبق يافته تي حاصل از
پژوهش حاضر و شواهد پژوهشي مذكور مي توان رابطه ي بين نياز به شناخت با انگيزه ي يادگيري و انتقال آموزش را استنباط
و تاييد كرد.
يافته هاي تحقيق همچنين حاكي از وجود روابط مثبت معنادار ميان خودكارآمدي هاي آموزشي و انگيزه ي يادگيري/
انگيزه آموزشي است  .اين نتيجه با يافته هاي تحقيقات تاننبوم و همکاران (،)5995كالکوئيت و همکاران()0222و بختياري
()5319همخواني دارد.تاننبوم و همکاران() 5995دريافتند كه خودكارآمدي را بايد هم به عنوان پيشايند و هم پيامد آموزشي
در نظر گرفت.كوئينز () 5991دريافت كه خودكارآمدي پيش آموزشي از طريق انگيزه ي يادگيري بر پيامدهاي آموزشي تاثير
مي گذارد .نتايج پژوهش كالکوئيت و همکاران( )0222نيز تاييد كننده ي نقش ميانجي انگيزه ي آموزشي در رابطه بين
خودكارآمدي پيش آموزشي وپيامدهاي آموزشي است.بر طبق تعريف كانفر،)5995(1انگيزه ي آموزشي به عنوان جهت،شدت
وپايداري رفتارهاي مرتبط با يادگيري در محيط هاي آموزشي تعريف مي شود .نظريه ي يادگيري اجتماعي بندورا ( )5977در
مورد رابطه ي بين خودكارآمدي پيش آموزشي و انگيزش آموزشي اين توجيه را ارائه مي دهد كه از آنجا كه افراد داراي
خودكار آمدي باال به احتمال بيشتر به پيامدهاي مطلوب پايداري ،جهت وشدت تالش مي انديشيد،بنابراين به احتمال بيشتري
برانگيخته خواهند شد.وي بيان مي دارد كه افراد داراي خودكارآمدي باال در ابتدا از طريق انتظارات پيامد برانگيخته مي شوند.
پيامدهاي مطلوب قوي مي توانند اين گونه افراد را براي شركت در جلسات آموزشي بر انگيخته كنند  .بندورا در پژوهشي ديگر
به اين نتيجه رسيد كه خود كارآمدي و انتظارات پيامد هر دو مي توانند بر انگيزه ي يادگيري تاثير بگذارند ولي تاثير
خودكارآمدي بيشتر است؛ چرا كه خودكارامدي شامل قضاوت هاي فرد در مورد توانمندي اش براي ايفاي نقش در موقعيت
هاي به دست آمده است و فرد از اين طريق مي تواند پيامدهاي مورد انتظار را پيش بيني كند و بنابراين براي شركت در
جلسات آموزشي و يادگيري انگيزه ي قوي تري داشته باشد(.(Bandura,5912
روابط معنادار بين خودكارآمدي هاي آم وزشي و انتقال آموزشي نيز در پژوهش حاضر تاييد شد .اين نتيجه با يافته هاي
پژوهش ساكس) 5991(5همخواني دارد .وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه خودكارآمدي پيش آموزشي با انتقال
عملکرد رابطه دارد.بختياري ()5319نيز در پژوهش خود دريافت كه ميان خودكارآمدي هاي آموزشي و انتقال عملکرد روابط
معناداري وجود دارد.
پيشنهادها

Kanfer
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با توجه به يافته هاي حاصل از پژوهش و با عنايت به اين موضوع كه سازه هاي نياز به شناخت و خودكارآمدي پس
 مي توان انتظار داشت كه با طراحي برنامه هاي آموزشي بر مبناي اين دو متغيير،آموزشي از طريق آموزش قابل ارتقا هستند
 كه در آنها به ارتقاي ويژگي هاي نياز به، در حقيقت با طراحي برنامه هاي آموزشي. انتقال آموزش به عملکرد افزايش يابد
. مي توان انتقال آموزش به عملکرد را افزايش داد،شناخت و خودكارآمدي فراگيران توجه شود
انگيزشي و حتي متغيرهاي شخصيتي را وارد پژوهش كنند-به پژوهشگران پيشنهاد مي شود كه ديگر متغيرهاي شناختي
 به فهم اثر بخشي و چگونگي ارتقاي آن در آموزش هاي،و نيز با سنجش اصول يادگيري استفاده شده در اين نوع آموزش ها
توصيه مي شودكه به جنبه، اعم از آموزش رسمي و كارآفريني،به دست اندركاران آموزش، افزون بر اين،كارآفريني ياري رسانند
هاي فراشناخت توجه ويژه مبذول دارندو همچنين در شناساندن هرچه بيشتر جنبه هاي مختلف كارآفريني به دانشجويان و
ايجاد انگيزه ي يا دگيري در آنان كوشش كنند و برنامه هاي آموزشي را به گونه اي با اصول يادگيري طراحي كنند كه به
.ارتقاي خودكارآمدي افراد كمک كند
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