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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر درک قابلیت های کارآفرینانه کارآموزان مراکز آموزش فنيی ررفيه
ای سازمان آموزش فنی ررفه ای کشور می باشد .بدین منظور از بین مراکز آموزش فنيی ررفيه ای مرکيز بيرادران يارد آبياد –
مرکز خواهران ارد آباد -مرکز د منظوره اصالند ز شهرستان ارد آباد انتخاب شد .ژ هش راضر از نظر هيدف کياربردی از نظير
شیوه گردآ ری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع یمایشی است .ابزار سنجش این تحقیق ،رسشنامه ميی باشيد از نيرف افيزار SPSS
جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید .داده ها بوسیله رسشنامه محقق ساخته که دارای  71رسشينامه ميی باشيد جمي آ ری
گردیده ر ایی آن از طریق 4نفر خبره کارآفرینی ازنظر ویایی از طریق محاسيبه آففيای کر نبياا بيا ضيری  9/1097ميورد تايیيد
قرارگرفت در این تحقیق از طریق فرمول کرجسی مورگان محاسبه به تعداد70نفر به عنوان رجم نمونه از 19نفرکارشناسان مربیيان
که دارای چندین سال تجربه در مراکز آموزش فنی ررفه ای شهرستان ارد آباد محاسبه مورد مطافعه قرار گرفتنيد بر ایيه نتيای
بدست آمده از این تحقیق ،آموزش کارآفرینی بر درک قابلیت های کارآفرینانه شامل میل به کس ثر ت ،نیاز بيه موفقیيت ،اسيتقالل-
طلبی ،تمایل به خلق چیزهاینو ،قصد نیت کارآفرینانه ،خلق ارزش برای جامعه ،قبول نداشتن شیوه های موجود ،قدرت تحميلابهياف،
سالستفکری ،ر یا ردازی ،چافشطلبی ،تشخیصفرصت ،هوشیاریکارآفرینانه ،اعتمادبهنفس ،خودبا ری ،عملگرایی ،کانونکنترل تياثیر
مثبت دارد .
كلیدواژگان :آموزش کارآفرینی ،قابلیت کارآفرینانه ،مراکز آموزشی ،کارآموزان
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Abstract
Among the technical and vocational education centers Parsabad Brothers Center - Sisters of
PARSABAD Center Aslanduz dual PARSABAD city was chosen. Study of the target application
and the method of data collection is a descriptive study. The instrument of this study, questionnaire
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and SPSS software was used for data analysis.as the sample size of 70 Nfrkarshnasan Vmrbyan
which has several years of experience in training schools and professional city PARSABAD
calculated and studied based on the results of this research, entrepreneurship education to motivate
entrepreneurship including the desire to acquire wealth, to success , independence, the desire to
create something new, entrepreneurial intentions, to create value for society, the lack of existing
practices,tolerance for ambiguity, clearness of thought, dream, challenging, opportunity
recognition, entrepreneurial alertness, confidence, self-esteem, Pragmatism, locus of control has a
positive effect.
Keywords: Education entrepreneurship, Entrepreneurial competence, Training centers, Trainees

مقدمه
کارآفرینی  ،مفهومی است که همراه با خلقت بشر جود داشته است  .به تعبیری دیگر کارآفرینی ،کانون مرکز ثقل کار تالش یشرفت بشير در
عصر راضر تلقی می شود  .کارآفرینی همان فرایند تاسیس یا توسعه کس کار  ،برمبنای یك فکر ایده نو است  .کارآفرینی بيه منظيور رشيد نميو در
جوام  ،نیازمند جود فرهنگ خاصی است با توجه به اهمیت کلیدی کيارآفرینی در اقتصياد هيای نوینجایجادشيرکتهای کوچيك متوسيش ر ،کشيورهای
مختلف،برنامه های مفصلی را برای بسش چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک دیده اند تا بتوانند همچنان مسیر رشيد ویيایی را اداميه دهنيد .بنيابراین
شناسایی عوامل موثر آموزش کارآفرینی برایجاد توسعه در جامعه نیز ابعاد مختلف اقتصيادی ،فرهنگی،اجتمياعی سیاسيی زف اسيت ،بيه گونيه ای کيه
عنصرکارآفرینی به عنوان موتورمحرک توفید توسعه اقتصادی از سویی ر رش دهنده تقویت کننده ر ریه سرمایه گذاری بهره ری در نیر ی انسيان
تلقی می شود این ژ هش یرامون بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر درک قابلیت های کارآفرینانه ج مراکز آموزش فنيی ررفيه ای شهرسيتان يارد
آباد مغانر صورت گرفته است جامعه آماری در این تحقیق مربیان کارشناسان مراکز آموزش فنی ررفه ای شهرستان يارد آبياد مغيان ميی باشيد
نمونه آماری نیز تعداد  70نفر تعیین گردید .با توجه به نتای راصل از فرضیه اصلی تحقیق مشخص شده است که آميوزش کيارآفرینی بير درک قابلیيت
های کارآفرینانه مراکز آموزش فنی ررفه ای که شامل انگیزه یشرفت ،کنترل در نی  ،خطر ذیری ،استقالل طلبی خالقیت تياثیر معنياداری دارد.بيه
عال ه نتای راصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که عدف آموزش کارآفرینی بر درک قابلیت های کارآفرینانيه کيارآموزان مراکيز آميوزش
فنی ررفه ای تاثیرمنفی دارد.

 -0بیان مسأله تحقیق
برای تر ی کارآفرینی باید شرایش مناسبی جود داشته باشد .عواملی که توسعه کارآفرینی تحت تاثیر قرار ميی دهنيد جيو یيا محيیش کيارآفرینی
نامیده می شود .آموزش دارای نقش کلیدی در توسعه این امر مهم است .در این تحقیق بررسيی تياثیر آميوزش کيارآفرینی بير ایجياد انگیيزه ير رش
یژگیهای کارآفرینی در مراکز آموز ش فنی ررفه ای شهرستان ارد آباد مغان جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی است از طرف دیگير عواميل مي ثر در
سوق دادن مراکز آموزشی مهارتی به سوی یك مرکز کارآفرین نکته اصلی دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد .هرچند در سيافهای اخیير بيا راه انيدازی
مراکز رشد ارک های فنا ری قدف های مهمی در این رابطه برداشته شده است هنوز مراکز آموزش فنی ررفهای فاصلهی زیادی برای تبيدیل شيدن بيه
یك مرکز کارآفرین دارد مهم ترین س افی که در این خصوص مطرح می شود این است چرا مهارت آموختگان مراکيز آميوزش فنيی ررفيه ای در ایيران
کارآفرین نیستند چگونه می توان خر جی مراکز آموزشهای مهارتی را به سمت اثر گذاری بیشتر در زمینه کارآفرینی سوق داد.

 -9اهداف تحقیق
هدف اصلی :بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بردرک قابلیت های کارآفرینانه جمطافعيه ميوردی کيارآموزان مراکزآميوزشفنيی ررفيهای يارد
آبادمغانرمیباشد اهداف فرعی آن - 7 :ایجاد انگیزههای کارآفرینی درکارآموزان  -2ر رش یژگیها ی کارآفرینی کارآموزان

 -0اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
آموزشهای فنی ررفه ای مجموعه آموزشهای عملی علمی است که هدف آن ایجاد شرایش زف برای کسي دانيش ایجياد نگيرش ير رش
مهارت کارآ موزان به منظور ارراز شغل ارتقاء مهارت می باشد منجر به دریافت گواهینامه می گردد این آموزشها در قاف د ره های  2تا  24ماهيه بيا
آموزش در مراکز ثابت ،آموزش ضمن کار ،تربیت مربی آموزش در آموزشگاههای آزاد برگزار می شود از این طریق نسبت به تيامین تربیيت نیير ی
ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی کشا رزی خدماتی کشور اقداف می شود .در رال راضير جهيت گیيری اصيلی آموزشيهای فنيی ررفيه ای،
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آموزش مهارت سخت افزاری ج انتقال فن ررفه ی تجهیزات ر به کارآموزان است .انتظار می ر د کارآموزان بعيد از اتمياف د ره هيای آموزشيی کيه بيا
هزینه هنگفت بخش د فتی خصوصی اجرا میگردد به صورت ارداث یك مغازه نظیر یك تعمیرگاه اتومبیل برای خود دیگران شغل ایجياد کنيد .عيدف
کار ،مطافعه بازار ،ر شيهای ميافی کسي
ارايه آموزشهای مهارت نرف افزاری مربوط به نوع آ ری خالقیت بازاریابی ،نحوه تد ین ارزیابی طرح کس
کار،ثر ت آفرینی ارزش آفرینی که همان کارآفرینی می باشد از محد دیتها مسايلی است که اثربخشی آموزشهای فنيی ررفيه ای را تيا ريد زیيادی
کاهش داده است تغییر نگرش آموزش مراکزآموزش فنی ررفه ای از فنی صرف به آموزشهای کارآفرینی می تواند موج ارتقاء اثربخشی آموزشيها ی
فنی مهارتی شده جهت این آموزشها را از اشتغال مزدبگیری به سمت خوداشتغافی کارآفرینی سوق دهد .این کمبيود بيه ضيوح در مراکيز آميوزش
فنی ررفه ای شهرستان ارد آباد دیده می شود.

 -8فرضیه اصلي تحقیق
آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی تاثیردارد.
فرضیات فرعی تحقیق:
 -7آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه های کارآفرینی کارآموزان تاثیردارد.
 -2آموزش کارآفرینی بر ر رش یژگیها ی کارآفرینی کارآموزان تاثیردارد.

 -5پیشینه تحقیق
بررسی یشینه تحقیق ،توانایی محقق را در انتخاب اطالعات مهم ارتباط آنها با یافته های تحقیق ،نشان ميی دهيد چيارچوبی بيرای اجيرای تحقیيق،
فراهم می آ رد ج بازرگان دیگران  7711ص 722ر.
 با توجه به تحقیق بعمل آمده توسش آقایان رضا زعفریان ،ارمد کوهی خانم سارا عطاران ،تحت عنوان ارزیابی اثربخشی آموزش افکتر نیکی کيارآفرینیجبررسی موردی :رشته کارآفرینی در مرکز آموزش های افکتر نیکی دانشگاه تهرانر انجاف گرفته بود بر ایه نتيای بدسيت آميده از ایين تحقیيق ،آميوزش
افکتر نیکی کارآفرینی ،در د بعد ایجاد انگیزش آموزش مهارتها اثربخش میباشد.
 در بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی که توسش فقمان ارمدی در ستاد کارآفرینی شهرداری تهران برنگرش نسبت به بازارکار خود نيدارهشغلی افراد انجاف گرفت از بین 79نفرج70زن 77مردر به صورت تصادفی انتخاب در د گر ه آزمایش کنتيرل جيایگزین شيدند .گير ه آزميایش تحيت
آموزش مهارتهای کارآفرینی قرار گ رفتند گر ه گواه هی آموزشی دریافت نکردند .نتای راکی از آن بيود کيه آميوزش مهيارت هيای کيارآفرینی میيزان
نگرش نسبت به بازار کار خود نداره شغلی آزمودنی های گر ه آزمایش را در مقایسه با گر ه گواه افزایش داده است.
 یشینه تحقیق در ایران سایر کشورها در این قسمت قسمت های دیگر این تحقیق بررسی شد این بررسی اهمیت موضوع آميوزش کيارآفرینی درنهادهای مختلف آموزشی نشان می دهد که همسویی با یافته های تحقیق دارد.

 -6مدل تحلیلي تحقیق
ما در این تحقیق بر آنیم تا نقش آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی مورد بررسی قرار دهيیم .بيدین منظيور بيرای
عامل آموزش یکسری متغیر تعریف نموده سپس تاثیرآن ها مورد بررسی قرار میدهیم .براساد آنچه نیاز است می تيوان نميودار لیيل جنميودار شيماره
یكررا به عنوان مدل محقق ساخته برای توجیه تاثیر متغیرهای ر رش یژگی هاجکانون کنترل،عملگرایی ،سالست جآرامشر فکری،قيدرت تحميل ابهياف،
ر یا ردازی ،چافش طلبی ،تشخیص فرصت ،هوشیاری کارآفرینانهر ،تحریك انگیزه هاجمیل به کس ثر ت،نیاز به موفقیت ،استقالل طلبی ،تمایل به خليق
چیزهای نو،قصد نیت کارآفرینانه،خلق ارزش برای جامعه ،قبول نداستن شیوه های موجودر دانيش مهيارت هيای کارآفرینیجتوانيایی انجياف کيارگر هی
داشتن مهارت ارتباطی ،توانایی بررسی مسايل مافی جذب مناب ،آشنایی با اصول مدیریت ،آشنایی با مسايل اقتصادی ،توانایی کشف شيیوه هيای جدیيد
در انجاف فعافیت ها ،داشتن توان رقابتی رفظ موقعیت دربازار ،توان یافتن بازارهای جدید جهت افزایش ارايه کا خدمات در سيط مليی بيین افملليی،
کنترل نظم در نی،ریسك ذیری ،نوآ ری،توانایی اداره تغییر ،تغییرمحوری ،افشاری ،رهبری د راندیشی ،برنامه ریزی تعیيین اهيداف ،تصيمیم گیيری،
ر ابش انسانی ،بازاریابی ،راه اندازی کس کار،مذاکره ،مهارتهای نوشتاری،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کالمی،نظارت یا ارزیيابی محيیش ،ميدیریت کسي
کار،مهارت های میان فردی ،مهارت شنیداری،توانایی سازماندهی ،مدیریت مشارکتی ،مربیگری ،مربی گری ،بازیگر ایفاکننده نقيش در تيیم ر بير توسيعه
کارآفرینی ارايه نمود.
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شکلج7ر مدل تحقیق

روش شناسي
اقعی بکار گرفته شده از جهت ر ش توصیفی یمایشی است .

تحقیق راضراز جهت هدف کاربردی است .زیرا که برای رل مسايل اجرایی

-0قلمرو تحقیق
بررسی نیازهای آموزشی کارآفرینی کارآموزان مراکز آموزش فنی ررفهای شهرستان ارد آباد مغان که شيامل سيه مرکيز جمرکيز بيرادارن يارد آبياد،
خواهران ارد آباد ،مرکز د منظوره اصالند زر می باشد
این تحقیق از نظرزمانی مربوط به سال  7707می باشد.

 -9جامعه وحجم نمونه تحقیق:
جامعه آماری که به آن جمعیت آماری نیز گفته می شود ،مجموعه افراد دارای یژگی های مشترک می باشد که تحقیق در باره آن انجاف ميی شيود .کيار
مهم محقق این است که با دقت به صورت کامل جامعه راتعریف کند تعریف جامعه باید به صورت دقیق عنصرها باشد که بيه جامعيه تعليق دارنيد آن را
می سازند.در این تحقیق جامعهی آماری تماف مربیان کارشناسان مراکز آموزش فنی ررفه ای شهرستان ارد آباد مغان به تعداد 19نفر می باشد.
رجم نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته معرف جامعيه بيوده ،در عيین ريال جامعيه متجيانس
همگن باشدجرافظ نیا72717722 ،ر.
در این ژ هش با توجه به اینکه جامعه آماری به تعداد  70نفر،از مربیان کارشناسان مراکز يارد آبياد مغيان ميی باشيند ر ش نمونيه گیيری درایين
تحقیق تصادفی ساده بوده با توجه به اینکه جامعه آماری محد د بوده فرمول کرجسی مورگان برای تعیین رجم نمونه که به صورت لیيل ميی باشيد،
استفاده شده است.
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مهارت آموزي و اشتغال
که درآن  Sتعداد نمونه مورد نیاز است N ،تعداد اعضای جامعه P،نسبت جعمیيتجاین نسيبت قتيی  9/7باشيد ريداکثر نمونيه ميورد نیيازرا بيه دسيت
میدهدر d،درجه دقت نسبت جمعمو ً d=0/05ر
مقداری ازجد ل کای اسکور با یك درجه آزادی در سط اطمینان %07است.

 -0محدويت ها ومشکالت تحقیق
در این تحقیق محد دیت مشکالتی که جود داشت خود کارشناسان مربیان علیرغم اینکه دارای تحصیالت با یی داشتند فی با سيواد کيارآفرینی
بیگانه بودند فقش در رد ضعیف در خصوص دانش مهارت کارآفرینی معلومات داشتند این عمل باعث می شيد کيه کلميات سياده ی اسيتفاده شيده در
رسشنامه را به خوبی نتوانند تجزیه تحلیل معنی کنند این امر در اسخ دادن به رسشنامه ارايه شده توسش محقق رابا مشکل ر بر ساخته بود

 -8روش تحقیق
ژ هش راضر از نظر هدف کاربردی از نظر شیوه گردآ ری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع یمایشی است.

 -5نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
نمونه آماری ،یك مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطافعة آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعة آماری تعميیم دهيد .جسيکاران:7727 ،
207ر یا به عبارت دیگر ،تعداد محد دی از آراد جامعه آماری که بیان کننده یژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند .جآلر ،م منی7727 ،؛ 1ر
بنابراین جهت محاسبة رجم نمونة مورد نیاز برای ژ هش از جد ل مورگان کرجسی استفاده می شود .که تعداد نمونه برابر  70نفر می شود.
که درآن  Sتعداد نمونه مورد نیاز است N ،تعداد اعضای جامعه P،نسبت جعمیتجاین نسبت قتيی 9/7باشيد

جرابطه 7-2ر

رداکثر نمونه مورد نیازرا به دست میدهدر d،درجه دقت نسبت جمعمو ً d=0/05ر
اطمینان %07است.

مقداری ازجد ل کای اسيکور بيا یيك درجيه آزادی در سيط

 -6پرسشنامه
ابزار جم آ ری داده ها ،در هر ژ هش یمایشی ،رسشنامه است .رسشنامه مجموعه ای از سوافها است که اسخ دهنده با مالرظه آنها اسخ هيای زف
را ارايه می دهد .این اسخ ها داده های مورد نیاز را تشکیل می دهد .ابزار اصلی استفاده در این تحقیق یمایشی رسشنامه می باشد.
متدا ل ترین ابزاری که امر زه به منظور سنجش نگرش از آن استفاده می شود مقیاد فیکرت 1است .این مقیاد در ابتدای سال  7079توسيش فیکيرت
ابداع شد .در این ر ش ژ هشگر سوا تی را درباره موضوعات جداگانه مشخصی طراری تد ین می نماید هر یك از ایين نمونيه هيا نیيز بيه ا هيارنظر
یرامون هر یك از سوا ت مذکور می ردازندجمك ناب770،؛271ر.

شکل کلی

خیلی زیاد

زیاد

متوسش

کم

خیلیکم

امتیاز بندی

7

4

7

2

7

جد ل  7ترکی سئوا ت رسشنامه
فرضیات

شماره سوا ت

فرضیه ا ل
فرضیه د ف

جم سوا ت

71 71 77 74 0 4 7 2 7
77 72 77 79 2 1 1 7

0
2
71

جم

Likert.1
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مهارت آموزي و اشتغال
 -1ويژگي های فني ابزارهای گردآوری داده ها
مفید بودن ابزارهای اندازه گیری مورد توجه قرار گیرد ،ر ایيی ایيایی اسيت .بطيور کليی د
د یژگی اساسی اندازه گیری که باید در بررسی تناس
سوال مهم در بررسی یافته های یك تحقیق مطرح می شود؛ ا ل اینکه نسبت به یافته های تحقیق یك طرح تا چه اندازه می تيوان اطمینيان داشيتر در
اسخ به این سوال باید اعتبار در نی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم .سوال د ف این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را بيه جوامي دیگير
شرایش گوناگون تعمیم دادر این سوال با اعتبار بیر نی تحقیق سر کار دارد.

 -4روايي پرسشنامه
مقصود از ر ایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند یژگی خصیصه ای که ابزار برای آن طراری شده است را اندازه گیری کند یا خیيرر اهمیيت
ناکافی می تواند هر ژ هش علمی را بی ارزش نار ا سازدجخاکی77211224 ،ر.
ر ایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناس
در تامین ر ایی رسشنامه های مورد استفاده در این ژ هش ،ر ایی محتوا 1ر ایی سازه 2مدنظر است .ر ایی محتوا ،نيوعی اعتبيار اسيت کيه معميو
برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یك ابزار اندازه گیری بکار برده می شود ،در اق این نوع اعتبار فرآیند تعیین معرف بودن سيوا ت ابيزار بيا توجيه بيه
یژگی ها ،مهارت ها ،دانش آنچه مورد اندازه گیری اق می شود ،می باشد .ر ایی محتوا توسش افراد متخصص اساتید تعیین می شيود .ر ایيی سيازه
نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجاف شده است.

 -7پايايي پرسشنامه
مقصود از ایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یك فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گر ه اردی از افراد بدهیم نتای راصله نزدیك به هيم باشيد.
برای اندازه گیری ایایی از شاخصی به ناف ضری ایایی استفاده می کنیم اندازه آن معمو بین صفر تا یك تغییر می کند .ضری ایيایی صيفر معيرف
عدف ایایی ضری ایایی یك معرف ایایی کامل است .در این تحقیق به منظور تعیین ایایی آزمون از ر ش آففای کر نباا استفاده گردیده اسيت .ایين
ر ش برای محاسبه هماهنگی در نی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار می ر د.
با اسيتفاده از فرميول زیير
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد ،از ر ش آففای کر نباا با استفاده از نرفافزار  Spss 70انجاف گردیده است.
مقدار ضری آففای کر نباا را محاسبه میکنیم.
n



2
j

s

J
1  j 1 2
J 1
S

r 

رابطه 7-7
تعداد زیر مجموعههای سئوالهای رسشنامه یا آزمون = J
اریانس کل رسشنامه یا آزمون = S2
بدین منظور یك نمونه ا فیه شامل  71رسشنامه یش آزمون گردید سپس با استفاده از دادههای بيه دسيت آميده از ایين رسشينامههيا بيه کميك
نرفافزار آماری  Spssمیزان ضری اعتماد با ر ش آففای کر نباا محاسبه شد ضری آففای کر نباا برای متغیرهای تحقیق ابعاد ان بيه شيرح زیير ميی
باشد:
که در آن :
اریانس زیر آزمون Jاف = Sj2

میزان آففای کر نباا فرضیه ها ابعاد تحقیق
متغیرهای تحقیق

فرضیه ا ل

فرضیه د ف

آففای کل

آففای کر نباا

9/117

9/111

9/049

از آنجايیکه مقدار بدست امده آففای کر نباا برای همه متغیرهای تحقیق با ی  9/1می باشد می توان گفت رسشنامه از ایيایی قابيل قبيوفی برخيوردار
است.

 -01ابزارجمع آوری اطالعات
Content Validity.2
Construct Validity.3
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مهارت آموزي و اشتغال
اطالعات را می توان به ر ش های گوناگون در مکان های مختلف از انواع مناب گرد آ ری کرد .ر ش های گردا ری اطالعيات مشيتمل بير مصياربه
رضوری ،مصاربه تلفنی ،مصاربه رایانه ای ،رسشنامه رضوری ،ستی یا افکتر نیکی ،مشاهده ی افراد یا ر یدادها بيا ضيبش یيا بيد ن ضيبش صيوتی یيا
تصویری انواع سایر فنون انگیزشی مانند آزمون های بر ن فکنی مناب اطالعاتی می توانند دست ا ل یا دسيت د ف یيا از هير د نيوع باشيد در ایين
تحقیق ر ش گردآ ری اطالعات رسشنامه ،کت ایان نامه ها ،مقا ت اینترنت  ...خواهد بود .به عبارتی بخشی از جم آ ری اطالعات از طرق مطافعيه
ایان نامه ها بخش دیگر از طریق رسشنامه بدست می آید.
کا ش در مقا ت ،کت

 -00روش تجزيه و تحلیل داده ها

توصیف یژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در ژ هش مورد مطافعه قرار گرفته است آشنایی بیشتر با متغیرهای ژ هش ،قبل از تجزیه تحلیيل داده
های آماری ،زف است این داده ها توصیف شود  .همچنین توصیف آماری داده ها ،گامی در جهت تشخیص افگوی راکم بر آن ها ایيه ای بيرای تبیيین
ر ابش بین متغیرهایی است که در ژ هش بکار می ر د در این ژ هش مطابق جد ل لیل میباشد.

جد ل 2جمعیت شناختی اعضای نمونه
عنوان

نوع

جنسیت

مرد

فرا انی
70

11/7

زن

29

77/0

مربی

74

71/1

کارشناد

27

42/4

فوق فیسانس

79

71/0

فیسانس

47

10/7

فوق دیپلم

2

77/1

تا  27سال

7

7/1

بین 21تا77سال

79

79/2

بین 71تا47سال

24

4/1

با ی  47سال

4

1/2

تا  7سال

77

27/4

بین  1تا  79سال

70

72/7

بین  77تا  77سال

71

22/2

بین  71تا  29سال

7

2/7

با ی  29سال

7

7/7

70

72/2

49

11/2

سمت

تحصیالت

سن

سابقه کار

رشييييييييته علوف انسانی
تحصیلی
علوف ایه مهندسی

درصد فرا انی

جم فرا انی
70
70

70

70

70

70

جم درصد فرا انی
799
799

799

799

799

799

 -09آمار استنباطي
به منظور تحلیل داده های ژ هش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است .در مررله ا ل نرمال بيودن داده هيا بيا اسيتفاده از آزميون کوفميوگر ف –
اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد .در مررله بعد ر ایی سازه متغیرها شاخص های منت از آن ها با استفاده از آزمون تحلیيل عياملی تاییيدی ميورد
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مهارت آموزي و اشتغال
بررسی قرار می گیرد .در نهایت با استفاده از آزمون تی تك نمونه ای به بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون فریيدمن بيه ا فویيت بنيدی عواميل
آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی رداخته می شود.

 -00آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از ارد شدن به مررله آزمون فرضها زف است تا از ضعیت نرمال بودن داده ها اطالع راصل شود .تا بر اساد نرمال بودن یا نبودن آنها ،آزميون هيا

استفاده شود .در این آزمون اگر سط معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون ،بزرگتر از مقدار خطا یعنی  α=9/97باشد فيرض H 0
داده ها نرمال است جاز جامعه نرمال آمده اندر H 0 :
داده ها نرمال نیست جاز جامعه نرميال
فرض  H 1تاًیید خواهد شد.
در غیير اینصيورت

نیامده اندر H 1 :

جد ل 7آزمون کوفموگر ف -اسمیرنوف برای فرضیات تحقیق
متغیرها

Zکلموگر ف -اسمیرنوف

سط معناداری

فرضیه ا ل

9/014

9/777

فرضیه د ف

7/717

9/914

با توجه به اینکه سط معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از  9/97است س فرض H 0
آ ری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.

تایید می شود نتیجيه ميی گیيریم کيه داده هيای جمي

 -08تحلیل عاملي تائیدی
در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی ر ابش بین متغیرهای نهفته متغیرهای آشکار مدل بپيردازد .در اینجيا هيدف تعیيین اعتبيار یيا
ر ایی اعتماد یا ایایی اندازه گیری های مورد نظر است .به همین منظور با استفاده از نرف افزار  spssآزمون تحلیل تايیيدی انجياف ميی شيود .هير چيه
مقادیر بدست آمده بزرگ تر باشد عامل های استخراج شده متغیرها را بهتر نمایش می دهد .مقدارهای زیر  9/7باید ريذف شيوند.که بيار عياملی تمياف
سوا ت با ی  9/1بود که به معنی تايید می باشد.

يافته های تحقیق
با استفاده از آزمون کوفموگر ف – اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزی نرميافی ميی باشيند ،سيپس بيرای آزميون سيوا ت
تحقیق از ر ش های ارامتری استفاده می نمايیم .رال به مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق با مقدار رد سش عدد  7می ردازیم .چون مقيدار میيانگین
یك جامعه با یك عدد مقایسه می شود از آزمون تی تك نمونه ای جOne- Sample T Testر استفاده می شود.

در تمامی آزمون ها اگر مقدار سط معنی داری جSigر بزر گتر از سط خطا ج9/97ر باشد H 0
جSigر کوچکتر از سط خطا ج9/97ر باشد

H1

را نتیجه می گیریم در صيورتیکه سيط معنيی داری

را نتیجه می گیریم.

فرضیه اصلی تحقیق
آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی تاثیر دارد.
 :H0میانگین امتیازات داده شده به آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی کوچکتر یا مسا ی  7است.
 : H1میانگین امتیازات داده شده به آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ر رش یژگیهای کارآفرینی بزرگتر از  7است.

H0 :  3

H1 :   3

جد ل  4خالصه نتای آماری مربوط به فرضیه اصلی تحقیق
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مهارت آموزي و اشتغال
شاخص

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

فرضیه اصلی

تعداد جامعه
70

9/41211

9/91927

4/7207

9/91140

فرضیه فرعی ا ل

70

4/2771

9/77244

9/91177

فرضیه فرعی د ف

70

4/9711

9/77192

نتیجه این آزمون شامل د خر جی است که خر جی ا ل جد ل ج79-4ر آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارايه می کند اعداد محاسيبه شيده بيه
ترتی تعداد داده ها ،میانگین ،انحراف معیار خطای میانگین را نشان می دهد .نتای آزمون آمار توصیفی نشان می دهد که مقيدار میيانگین نمونيه از 7
بیشتر است یا کمتر ،فی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی جآزمون فرض یا فاصله عدف اطمینانر تايید می شود.

جد ل  7نتای آزمون  tتك نمونهای شاخص های فرضیه اصلی تحقیق
Test value=3
t
عدد معناداری تفا ت میانگین فاصيييله اطمینيييان  07درصيييد
درجه آزادی
شاخص

جsigر

اختالف

فرضیه اصلی

18.748

58

.000

1.12951

ايینی
1.0089

با یی
1.2501

فرضیه فرعی ا ل

17.980

58

.000

1.21356

1.0785

1.3487

فرضیه فرعی د ف

15.402

58

.000

1.03672

.9020

1.1715

برای فرضیه اصلی فرضیه صفر را چنین تعریف می کنیم که با توجه به رسشنامه طیف اسخ ها میانگین نظرات برابر یا کمتير از  7ميی باشيد.
فرض مخافف آن یا فرضیه یك با توجه به رسشنامه طیف اسخ ها میانگین نظرات با تر از  7می باشد .همانطور که در جد ل مشاهده ميی شيود 11-
4در سط  %07اطمینان جیا خطا%7ر رد با مثبت رد ايین مثبت می باشد میزان خطای مشاهده شده ج9/999ر که کمتر از  9/97است ،بنيابراین

H

H

فرض  1تايید فرض  0رد می شود .یعنی آموزش کارآفرینی بر توسعهی کارآفرینی تاثیر دارد.
به منظور ا فویت بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی کارآموزان از رتبه بندی فریدمن استفاده

می شود که نتای آن به شرح زیر می باشد:

جد ل  1آزمون فریدمن
متغیرها
رتبه میانگین

ر رش یژگیها ی انگیزه کارآفرینی
2.41

ایجاد انگیزه های کارآفرینی
3.47

با توجه به نتای بدست آمده از میانگین می توان گفت ایجاد انگیيزه هيای کيارآفرینی بيا میيانگین  7/41دارای بیشيترین رتبيه
کارآفرینی با میانگین  2/47دارای کمترین رتبه می باشد.
از آنجايیکه  sigجسط معناداریر کمتر از  7درصد است ،ادعای یکسان بودن رتبه جا فویتر عوامل تاثیرگذار برتوسعه کارآفرینی کارآموزان ذیرفتيه نميی
شود.
ير رش یژگيیهيا ی

جد ل :1عدف یکسان بودن رتبه عوامل تاثیرگذار
N4
59
Chi-square
14.562
Df
4
Sig
.006
بحث ونتیجه گیری
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مهارت آموزي و اشتغال
 -0پیشنهادات حاصل تحقیق برای مراكز آموزش فني وحرفه ای
با توجه به نتای راصل از فرضیه ا ل که رابطه مثبت بین توسعه کارآفرینی کارآموزان بر اسياد ایجياد انگیيزه هيای کيارآفرینی کيارآموزان
-7
مراکز آموزش فنی ررفه ای جود دارد بنابر این به مدیران مراکز یشنهاد میگردد که عال ه بر آموزش های مهارتیجسخت افزاریر ،رتماً آموزش هيای
نرف افزاری جکارآفرینیر که شامل آموزش کس ثر ت ،نیازبه موفقیت ،استقالل طلبی ،تمایل به خلق چیزهيای نيو ،قصيد نیت کارآفرینانيه خليق ارزش
برای جامعه به صورت استانداردآموزشی جداگانه یا تلفیقی ازاستاندارد ررف جزء برنامه آموزشی برای کارآموزان مراکز باشد که موج ارتقاء اثربخشيی
بیشترآموزشهای مهارتی مراکز شود.
با عنایت به نتای راصل از فرضیه د ف که نشان داد بین ر رش یژگی های کارآفرینی کارآموزان توسعه کيارآفرینی رابطيه مثبتيی جيود
-2
دارد بنابراین به مدیران مراکز یشنهاد می گردد درمراکز آموزش فنی ررفه ای عال ه بر آموزش های مهارتیجسخت افيزاریر ،رتمياً آميوزش هيای نيرف
افزاری جکارآفرینیر که شامل خودبا ری ،اعتماد به نفس ،تشخیص فرصت ،قدرت تحم ل ابهياف ،ر یيا ردازی ،عملگرایيی آراميش فکيری جهيت ارتقياء
افزایش اثربخشی آموزش های مراکز در نظر گرفته شود.

 -9پیشنهادات برای محقیقین بعدی
. 7اعالف معیاری برای رتبه بندی مراکز آموزش فنی ررفه ای کشور بر اساد فعافیتهای کارآفرینان تحقیق راضر بر اساد نظرات دیيدگاههای مربیيان
کارشناسان مراکز آموزش فنی ررفه ای شهرستان ارد آباد درخصوص آموزش کارآفرینی فعافیت های مرتبش با این نوع مراکز صيورت گرفتيه اسيت
به نظرمیرسد بررسی دیدگاه نظرات کارآموزان در خصوص آموزش کارآفرینی ،که جامعه هدف درسازمان آموزش فنی ررفه ای کشور می باشند تمياف
سعی تالش نظاف آموزش مهارتی غیر رسمی کشور در جهت ارتقاء توانمندی آنان است مفید می باشد
. 2با توجه به اینکه در تحقیق راضر به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر ایجاد انگیزه ير رش یژگیهيای کيارآفرینی در مراکزآميوزش فنيی ررفيه ای
شهرستان ارد آباد مغان به عنوان یکی از مراکز فعال استان اردبیل کشور رداخته شده است یشنهاد می شود در سایرمراکز آموزش فنيی ررفيه ای
کشورنیز رداخته شود.
 . 7یشنهاد میشود در خصوص تاثیرمیزان سواد کارآفرینی مدیران ر سای مراکز آموزش فنی ررفه ای بر کارآفرین شدن مراکز آموزش فنی ررفيه ای
رداخته شود که می تواند نقش به سزایی درافزایش ایجاد درآمد برای سازمان آموزش فنيی ررفيه ای کشيور اشيتغال زایيی کيارآموزان بعيداز فيار
افتحصیل شدن باشد.
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