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چکيده
آموزش کارآفريني ،تأثير زيادي بر جنبههاي مختلف دانش ،رفتار و مهارت افراد دارد و دانشگاهها
توسعه دهندة چشم انداز کارآفرينانه افراد هستند و کمک ميکنند تا افراد دانش و مهارت خود را افزايش
دهند .آموزش عالي و دانشگاهها فرايندي است که در طي آن به انسانهايي که در جستجوي بهبود خود يا
جامعه هستند کمک ميشود ،تا دانش و مهارت خود را افزايش دهند و در روند رشد و توسعه جامعه
مشارکت فعال داشته باشند .هدف از اين تحقيق ،بررسي برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي بندر
انزلي در پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان ميباشد .بر اين اساس ،از جامعه آماري  0188نفري،
تعداد  310دانشجو از طريق روش تصادفي ساده انتخاب ،سپس با جمعآوري دادههاي مورد نياز با استفاده
از پرسشنامه با ضريب پايايي  ،%19به استخراج مدل معادله ساختاري مربوط اقدام و با استفاده از آزمونهاي
آماري ،به تحليل فرضيات پرداخته شــده است .يافتهها نشان دادهاند که،8/811 RMSEA= /811 ،
=  NFI=8/19, AGFI= 8/13 GFIبدست آمده و ضمن تأييد کليت مدل ،عملكرد برنامههاي آموزشي
برهر يک از متغيرهاي تحقيق (تأسيس و ادارهکردن يک کسبوکار ،ريسکپذيري ،خالقيت و نوآوري،
فرصتشناسي و استفاده از آن و متغيرهاي رفتاري) ،هم بصورت مستقيم و هم بصورت غيرمستقيم و
تعاملي تأثيرگذار بودهاست .
کليد واژهها :برنامههاي آموزشي ،پرورش ،ويژگيهاي کارآفرينانه ،دانشجويان ،دانشگاه آزاد انزلي.

 -1عضو هيئت علمي گروه مديريت ،واحد بندرانزلي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندر انزلي ،ايران.
 -2استاديار گروه مديريت ،واحد بندر انزلي ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،بندر انزلي ،ايران(،نويسنده مسئول)

F_rudgar@yahoo.com

پژوهشنامه تربيتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد /شماره 19

928

مقدمه
امروزه کلمه پرآوازه کارآفريني در همه زمينهها مورد استفاده قرار ميگيرد .در سياست ،رسـانه
ها ،دانشگاهيان گرفته تا افراد صاحب کسب وکار از اين مــوضوع حــرف ميزنند .با وجود رونـد
اين مد و جريان ،ما نمي توانيم به تأثير کارآفريني را در ابعاد توسعه اقتصادي همچون رشد ،ايجاد
اشتغال و نوآوري ناديده بگيريم(

لذا کارآفريني يک عنصر بسيار مهم در

اقتصاد جهاني مبتني بر دانش و يک مزيت رقابتي براي رسيدن به توسعه کشورها تلقي ميگـردد.
کميسيون اروپا ( )2883کارآفريني را به عنوان ،يک طرز فكر و فرايند ايجاد و توسعه فعاليتهـاي
اقتصادي با ترکيب ريسک پذيري ،خالقيت ،نوآوري همراه با مديريتي جديـد و سـالم در درون يـا
يک سازمان جديد ،تعريف کرده است.
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مشكالت اقتصادي موجود در جامعه و افزايش تعداد فارغ التحصيالن در رشتههاي مختلف که
بعضاً ناشي از ضوابط نامناسب پذيرش دانشجو از يک سو و نياز به داشتن جامعه اي تحصيل کرده
از سوي ديگراست ،موجب اشباع بازار کار و مواجه بـا عـدم بهـره وري زم از دانـش آموختگـان
دانشگاهي شده است .در شرايط کنوني ايجاد فرصتهاي شغلي براي انبوه بيكاران کشور و به ويـژه
دانش آموختگان اصلي ترين و مهمترين دغدغه سياست گـذاران و تصـميم گيـران کـالن کشـور
است(رودگرنژاد ،کياکجوري و آقاجـاني .)9311 ،يـادگيري مهارتهـاي کارآفرينانـه ،نگرشهـاي
کارآفرينانه و رفتار ايجاد کسب و کار ،سه نتيجه اصلي و مهم آموزشهاي کارآفرينانـه در سيسـتم
آموزش عالي هستند(علم بيگي و ديگران .)9310 ،بر اين اساس دانشگاهها بعنـوان متـولي اصـلي
پرورش نيروي انساني متخصص جامعه ،بايد زمينه بروز و پرورش کارآفريني را براي افـراد فـراهم
کنند و مجموعه اي از برنامههاي سازنده براي تشويق دانشجويان بـه کـارآفرين شـدن ضـروري
است (

مطابق اين ديدگاه ،برنامههاي آموزشي و درسي ،محتوا ،و ساختار

نظام آموزشي بايد طوري تنظيم گردد که فارغ التحصيالن بتوانند در آينده بصورتي کارآفرينانـه در
جامعه فعاليت کنند .به نظر ميرسد آموزش کارآفريني يک ضرورت انكار ناپذير باشد که در کشـور
ما کمتر به توجـه شـده اسـت .در خصـوع وضـعيت جـاري دانشـگاههاي کشـور ،اک ـر دروس
دانشگاهها بصورت نظري ارائه ميشوند و تالش جدي براي کاربردي کردن آنها صـورت نگرفتـه
است(آقاجاني ،کياکجوري و رودگرنژاد .)9318 ،در اين تحقيق برنامـههاي آموزشـي دانشـگاه آزاد
اسالمي بندر انزلي بمنظور پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان مورد بررسي قرار گرفـت .بـر
اين اساس هدف از اجراي تحقيق حاضر ،تبيين عملكرد برنامههاي آموزشـي ارائـه شـده از سـوي
دانشگاه آزاد اسالمي بندر انزلي از طريق پاسخگويي به اين سـاال کلـي اسـت کـه مـدل معادلـه
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ساختاري عملكرد برنامههاي آموزشي ارائه شده از سوي دانشگاه آزاد اسالمي بندر انزلـي بمنظـور
پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان کدام است؟
مطالعات بسياري قابل آموزش بودن کارآفريني و اهميت آن در کارآفرين شدن فرد را تأييد
ميکند(آراستي و ديگران .)9313 ،در مورد تأثير آموزش و يادگيري بر موفقيت در زنـدگي ،شـكل
گيري قصد انجام رفتار ،راهاندازي کسب و کار و موفقيـت در کسـب و کـار نيزمطالعـات بسـياري
انجام گرفته است .به عنوان نمونه کوچكي از مطالعات بسياري که در زمينه تاثير آموزش انجـام
گرفتــه مــي تــوان؛ بــه تحقيق ـي کــه دربــاره ت ـأثير آمــوزش والــدين بــر تربيــت موفقيــت آميــز
فرزندان( ،)Nelson, 2002تحقيقي که درباره تاثير آموزشهاي آمادگي تحصيلي بـر موفقيتهـاي
تحصيلي دانشجويان صورت گرفتـه( )Russel, 2002و پژوهشـي کـه دربـاره تـاثير آمـوزش بـر
موفقيت افراد از نظر اقتصادي( ،)Winshp & Korenman, 1222اشاره نمود .اغلب کساني که
خود اشتغالي دارند در مقايسه با افرادي که براي ديگران کار ميکنند و حقوق و دسـتمزد دريافـت
ميکنند ،آموزشهاي رسمي در دانشـگاههـا را گذرانـده انـد ( ;Robinson and Sexton 1221

 .)Brüderl 1222در تحقيقاتي نشان داده شده است که بيش از نيمـي ازکارافرينـان دانشـگاهي
بيشتر تمايل به ايجاد کسب و کارهاي جديد و کسب و کارهاي مربوط به تكنولوژيهاي جديـد و
برتر دارند در حاليكه کارآفرينان غيردانشگاهي تمايل بيشتري به کسـب وکارهـاي غيرنوآورانـه در
بخش توليد و خدمات دارند

).

ادبيات مربوط به تحقيقات کارآفريني نشان ميدهند که آموزش کارآفريني تأثير م بتي بـر توسـعه
برخي عوامل ادراکـي ماننـد خـود کارآمـدي

محققـان در ايـن

تحقيقات ،افرادي که دورههاي آموزشي کارآفريني نگذرانده اند را با فراگيراني که در ايـن دورههـا
شرکت نموده اند ،مقايسه نموده و در طي آن دريافتند که گذراندن دورههاي کارآفريني تأثير معني
داري بر سطح خود کارآمدي افراد دارد .همچنين در يک مطالعه مقايسه اي قبل و بعد از دورههاي
آموزشي کارآفريني ،مشاهده نمودند که فراگيران پـس از اتمـام دورههـاي کـارآفريني ،بـه سـطح
با تري از درک مطلوبيت و امكان سـنجي در کسـب و کارهـاي خـود دسـت يـافتن
 .همچنين رابطه م بتي بين نگرشهاي مربوط به آموزش کارآفريني و ايجاد کسـب
وکارهاي جديد وجود دارد(

) .در تحقيقـي نشـان داده شـده اسـت کـه آمـوزش

کارافريني ميتواند باعث افـزايش توانـايي افـراد در شناسـايي فرصـت ،اعتمـاد بـه نفـس و نيـز
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مهارتهاي زم جهت اقدام به فعاليتهاي مربوط به کسـب و کـار شـود( Jones & English,

 .)2001, 114در يک پژوهشي که بر روي دانشجويان اسكاتلندي صورت گرفته نشـان داده کـه
آموزش کارآفريني بر افزايش مهارت ها ،خالقيت ،کا گروهي ،اعتماد به نفس ،مهارتهاي ارتباطي
و مديريتي تاثيرگذار ميباشد(گالو ي .)1-11 :2002،نتايج پژوهشهاي مشتاق و همكـاران()2899
نشان ميدهد که استفاده از تكنيکهاي جديد آموزش کارآفريني به منظور يادگيري مشترک بـين
مربي و فراگير باعث ميشود تا فراگير ابتدا مفاهيم کارآفريني را احساس ميكند و سپس کـامالً آن
را تجربه ميكند
باقر صاد و ديگران ( )9312به اين نتيجه رسيدند که آموزش کارآفريني بر قصد کـارآفريني و
درک امكان پذيري دانشجويان رشتههاي فني وحرفه اي تأثيرگذار اسـت .ضـياء و وقـار موسـوي
( )9311به اين نتيجه رسيدند که ارتقاي مهارتهاي کارآفريني در فرايند آموزش رسمي کارآفريني
بر ايجاد قصد کارآفرينانه در فراگيران تأثير م بت دارد .همچنين ،دو عامل ويژگيهـاي شخصـيتي
کارآفرينانه و انگيزة کارآفرينانه رابطة بين کسب مهارتهاي کارآفريني و ايجاد قصد کارآفرينانه را
تعديل ميكند و ب هصورت چشمگيري براثربخشي آموزشهاي رسمي کارآفريني تأثير ميگذارد.
در تحقيقي در خصوع اثربخشي آموزش کـارآفريني در مـالزي نشـان داده شـده اسـت کـه
آموزشهاي دانشجويان منتهي به کسب مهارت نمي گردد و هنوز دانشجويان به درک صـحيحي
از مفهوم کارآفريني نرسيده اند(

 .)2002در يک پژوهش بـا عنـوان بررسـي تـاثير آمـوزش

کارآفريني بر بروندادهاي کارآفرينانه نشان داده شده است کـه کـه نيازسـنجيها جهـت آمـوزش
کارآفريني مناسب نبوده و بين آموزش کارآفريني دانشـجويان بـا بـرون دادهـا برحسـب افـزايش
مهارت ،دانش و نگرش کارآفرينانه همخواني وجود ندارد (متالي .)312 :2881،يک تحقيق تحت
عنوان ،تعيين قابليتهـاي کـارآفريني دانشـجويان دانشـگاه اصـفهان نشـان داد کـه آموزشهـاي
دانشگاهي در پـرورش ويژگيهـاي دانشـجويان مـوثر نبـوده اسـت ،همچنـين بـين قابليتهـاي
کارآفريني دانشجويان مراجعه کننده به مرکـز کـارآفريني و سـاير دانشـجويان تفـاوت معنـاداري
مشاهده نشده است(بدري .)9310 ،همچنين در تحقيقي که بـر روي دانشـجويان دانشـگاه شـهيد
بهشتي انجام داده ،به اين نتيجه رسيده است که زمينه بروز و پرورش کارآفريني براي دانشجويان
فراهم نشده است(عزيزي .)9312 ،احمدي ()9311به اين نتيجه رسيد که برنامـههاي درسـي دوره
کارشناسي مهندسي بـرق دانشـگاه تهـران نتوانسـته دانـش و مهارتهـاي مـورد نيـاز در زمينـه
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کارآفريني را در دانشجويان پرورش دهد و فارغ التحصيالن حتـي آنهـا کـه روحيـهي کـارآفريني
با يي دارند پس از اتمام تحصيالت آماده ايجاد يک کسب و کـار بـراي خـود نيسـتند .همچنـين
نتايج اين پژوهش نشان داد که دانش و مهارتهاي کارآفريني مورد نياز دانشجويان در چهار زمينـه
شامل :ايجاد انگيزه و تمايل براي ايجاد کسب و کار ،دانش و مهارت امكان سنجي کسـب و کـار،
توانايي ايجاد کسب و کار ،ارزيابي وضعيت موجود و برنامه ريزي براي توسعه کسب و کـار جديـد
ميباشد .زالي ( )9311در تحقيقي به بررسي و ارزيابي خصيصههاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه
مازندران پرداخته و نتيجهگ يري کرده است که در جامعه آماري مـورد مطالعـه ،هيچكـدام از افـراد
واجد خصيصههاي کارآفرينانه نيستند .همچنـين در تحقيقـي تحـت عنـوان تبيـين مـدل معادلـه
سـاختاري عملكـرد برنامــههاي آموزشـي دانشــگاه مازنـدران در پــرورش ويژگيهـاي کارآفرينانــه
دانشجويان ،نشان داده است که عملكرد برنامههاي آموزشي ارائه شده از سوي دانشگاه مازنـدران
پرورشدهنده ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان نيست(آقاجاني ،کيـاکجوري و رودگرنـژاد.)9318 ،
همچنين در تحقيق ديگري تحت عنوان تحليل وضعيت آموزش کارآفريني در آموزش عالي ايران
مشاهده گرديده است که هدف ها ،محتوا ،راهبردهاي يادهي و يـادگيري ،شـيوههـاي مـديريت و
نظارت و ارزش يابي آموزش کارآفريني بايد بيش از سطح متوسط در آمـوزش کـارآفريني مـدنظر
قرار گيرد(شريف و ديگران.)19 :9318 ،
پوستيگو و تامبوريني ( )2882به اين نتيجه رسيده است که از نظر دانشجويان ،مهمترين دوره
براي آموزش کارآفريني دورههاي آموزش خالقيت و نوآوري است ،دانشجويان خالقيت و نـوآوري
را ماثرترين ويژگي در انجام دادن فعاليتهاي کارآفرينانه عنوان کرده انـد .کايوشـيک ()2886بـه
اين نتيجه رسيده است که کـارآفريني و حقـوق انسـاني از طريـق آمـوزش توسـعه داده ميشـود.
همچنين در اين تحقيق درباره موفقيتهاي دانشگاه در ترقي آموزش کـارآفريني و نيـروي بـالقوه
براي کارآفريني بحـث شـده اسـت .وي در ايـن مطالعـه خاطرنشـان کـرده اسـت کـه آمـوزش،
ضروريترين نياز براي مردم است براي اينكه از استعدادهاي بالقوه شان آگاهي يابند و با يادگيري
مهارتها براي زندگي بهتر در آينده آماده شوند .بنابراين با جمعبندي مطالب ارائه شـده ،هـدف از
اين تحقيق بررسي عملكرد برنامههاي آموزشي ارائه شـده از سـوي دانشـگاه آزاد انزلـي بمنظـور
پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بنـدر انزلـي اسـت و در ايـن
راستا فرضيه هايي به شرح زير مطرح ميشوند:
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 -9بين عملكرد برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي و تأسـيس و ادارهکـردن
يک کسب وکار رابطه وجود دارد.
 -2بين عملكرد برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي و ريسک پذيري رابطـه
وجود دارد.
 -3بين عملكرد برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحـد بنـدرانزلي و خالقيـت و نـوآوري
رابطه وجود دارد.
 -0بين عملكرد برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بنـدر انزلـي و فرصـت شناسـي و
استفاده از آن رابطه وجود دارد.
 -0بين عملكرد برنامههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي و متغيرهاي رفتاري رابطه
وجود دارد.
روش پژوهش
تحقيق حاضر با توجه به هدف ،از نوع تحقيقات کاربردي و بر اساس روش و نحوة بـه دسـت
آوردن داده ها ،از نوع توصيفي -همبسـتگي مـيباشـد .جامعـه آمـاري پـژوهش را  0188نفـر از
دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي در سال  9318تشكيل مي دهند.
براساس جدول کرجسي و مورگان  310نفر به صورت تصادفي ساده انتخـاب شـدند .بـه وسـيله
پرسشنامه اي در مقياس پنج گزينهاي با ( 91ساال) فرعي اندازهگيري شده است(.جدول شماره )9
روش جمعآوري دادهها و اطالعات مورد نياز تحقيق اينگونه است که پرسشنامه طراحـي شـده ،در
مراجعه حضوري نخست ،در اختيار اعضاء نمونه آماري قرار گرفته و توضيحات زم نيـز برايشـان
داده شد ،در مراجعه حضوري دوم نسبت به جمعآوري آنها اقـدام شـده اسـت .پـس از جمـعآوري
دادههاي مورد نياز تحقيق ،همگي آنها کدگذاري شده ،سپس وارد نرمافزار  SPSSwinشدند ،آنگاه
ضمن طبقهبندي و پردازش اوليه آنها بمنظور اسـتفاده در نرمافـزار  ، Lisrelآمارههـاي توصـيفي
مربوط به دادهها ،محاسبه شده و در نهايت نيز آزمون آلفاي کرونباخ بر اسـاس آنهـا انجـام شـده
است .جهت استخراج مدل معادله ساختاري تبيين عملكرد برنامههاي آموزشي ارائه شده از سـوي
دانشگاه آزاد اسـالمي بنـدرانزلي بمنظـور پـرورش ويژگيهـاي کارآفرينانـه دانشـجويان از آزمـون
رگرسيون متعامل تحليل مسير دادهها با استفاده از نرمافزار  Lisrelاستفاده شـده اسـت .سـاا ت
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ابزار اندازهگيري تحقيق حاضر داراي اعتبار است زيرا اجزاء متغيرهاي مورد اندازهگيري ،از ادبيـات
موضوعي تحقيق گرفته شده اند و بعبارتي توافق خبرگان امر در مورد آنها ابتياع شده است .بعـالوه
اينكه پرسشنامه طراحي شده ،بصورت پيشآزمون در اختيار تعداد  98نفر از اساتيد و خبرگان قـرار
گرفت آنگاه پس از اخذ نظرات اصالحي آنها پرسشنامه نهايي طراحي و بـراي جمـعآوري دادههـا
مورد استفاده قرار گرفت .در ضـمن ،شـاخص  GFI = 8911نيـز کـه بعنـوان يكـي از معيارهـاي
سنجش روايي است( )Hair et al, 1222که بايستي بيشتر از  8/18باشد ،در اين تحقيق بدسـت
آمده است .بمنظور تعيين قابليت اعتماد(پايايي) ابزار اندازهگيري نيز روشـهاي مختلـف و متعـددي
وجـود دارد کـه يكـي از آنهـا سـنجش سـازگاري درونـي آن اسـت (.)Conca & et al, 2001
سازگاري دروني ابزار اندازهگيري ميتواند با ضريب آلفاي کرونباخ اندازهگيري شود( Cronbach,

 .)1221اگر چه حداقل مقدار قابل قبول براي اين ضريب بايد  8/9باشد اما مقـادير  8/6و حتـي
 8/11نيز قابل قبول و پذيرش است( .) Nunnally, 1212()Van de ven & Ferry, 1212در
تحقيق حاضر ،قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري  8/19بوده است.
جدول  -9متغيرهاي تحقيق و سوا ت مرتبط با آنها در پرسشنامه
متغيرهاي تحقيق

شماره سوا ت

تأسيس و ادارهکردن يک کسبوکار

29-91-98
23-90-99
91-93-92
20-28
22-91-99-96

ريسکپذيري
خالقيت و نوآوري
فرصتشناسي و استفاده از آن
متغيرهاي رفتاري
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يافته ها
جدول  ،2دادههاي آماري توصيفي جمعيتشناختي اعضاء  310نفره نمونه آماري تحقيق
را بر اساس آنچه که در پرسشنامه بوده است نشان ميدهد.
جدول  -2دادههاي آماري توصيفي جمعيتشناختي اعضاء نمونه آماري

جنس
فرزند چندم
خانواده

سن

کميت
فراواني
درصد

زن
961
% 01

مرد
911
% 12

جمع
310
%988

کميت
فراواني
درصد

اول
908
% 31

دوم
923
% 31

سوم
60
% 91

چهارم
29
%1

جمع
310
%988

کميت
فراواني
درصد

28-38
211
% 13

38-08
02
% 92

08-18
90
%0

با ي 18
3
%9

جمع
310
%988

تحصيالت
پدر

کميت
فراواني
درصد

بيسواد
98
%3

زير ديپلم
39
%1

ديپلم
992
% 32

فوق ديپلم
38
%1

ليسانس
912
% 03

فوق ليسانس
91
%0

دکترا
0
%9

جمع
310
%988

تحصيالت
مادر

کميت
فراواني
درصد

بيسواد
23
%6

زير ديپلم
08
% 99

ديپلم
900
% 09

فوق ديپلم
20
%9

ليسانس
999
%32

فوق ليسانس
92
%3

دکترا
-

جمع
310
%988

در ادامه ،مدل معادله ساختاري پنج متغير اصلي تبيينکننده عملكرد برنامههاي آموزشي
در سطح جامعه آماري مورد مطالعه بر اساس خروجي نرمافزار ليزرل ارائه خواهد شد .قابل ذکر
اينكه از ميان شاخصهاي مختلف و متعدد تعيين برازندگي يک مدل معاد ت ساختاري(هومن،
 ،)9319شاخصهاي  RMSEAو  GFIاز بهترين و معروفترينشان بوده و ميتوانند در حد
کفايت زم ،برازندگي يک مدل معادله ساختاري را تعيين کنند .در تحقيق حاضر RMSEA
 = 0.022و شاخصهاي  AGFI = 0.20 ، GFI = 0.22و  NFI=0.21بوده است .لذا
مدل تحقيق داراي برازندگي زم بوده و کليت آن مورد تأييد است چرا که RMSEA ≤ 0.02
بوده و متغيرهاي مشهود پنجگانه تحقيق شامل تأسيس و ادارهکردن يک کسبوکار،
ريسکپذيري ،خالقيت و نوآوري ،فرصتشناسي و استفاده از آن و متغيرهاي رفتاري ميتوانند
 %13متغير نامشهود اصلي مورد مطالعه يعني عملكرد برنامههاي آموزشي ارائه شده از سوي
دانشگاه آزاد انزلي بمنظور پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان در سطح جامعه آماري
مورد مطالعه را توجيه و تبيين نمايند.
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در نمودار شماره  ،9ضرائب  T Valueمربوط به روابط بين متغيرهاي پنجگانه و عملكرد
برنامههاي آموزشي در سطح جامعه آماري مورد مطالعه نشان داده شده است .در معاد ت
ساختاري ،متغيرها داراي دوگونه روابط تبيينکنندگي براي متغير اصلي مورد مطالعه که در اين
تحقيق عملكرد برنامههاي آموزشي است ،هستند که عبارت است از :مستقيم و غير مستقيم.
همانگونه که مالحظه ميشود در هر دو بخش روابط مستقيم و غير مستقيم ،همه روابط مورد
تأييد قرار گرفتهاند.
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نمودار  -9ضرائب  T Valueمربوط به روابط بين متغيرهاي پنجگانه و عملكرد برنامههاي آموزشي

نمودار  -2ضرائب استاندارد مربوط به روابط بين متغيرهاي پنجگانه و عملكرد برنامههاي آموزشي

نمودار  -3ضرائب برآوردي(غير استاندارد) مربوط به روابط بين متغيرهاي پنجگانه و عملكرد برنامههاي آموزشي
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معادله ساختاري تبيينکننده روابط بين متغيرهاي پنجگانه و عملكرد برنامههاي آموزشي
در سطح جامعه آماري مورد مطالعه شامل پنج متغير مشهود و يک متغير نامشهود است .جدول
شماره سه ،توضيحات بيشتري مربوط به متغيرهاي مشهود و نامشهود ،ضرائب استاندارد و
غيراستاندارد مستقيم ،و  T Valueمعادله ساختاري را نشان ميدهد.
جدول  -3متغيرها و ضرائب مستقيم مدل معادله ساختاري
عملكرد برنامههاي آموزشي ()IAUA.EPP

متغير نامشهود
متغيرهاي مشهود (ويژگيهاي ). . .

تاسيس کسب
و کار

ريسک پذيري

خالقيت و
نوآوري

فرصت

متغيرهاي
رفتاري

عالمت اختصاري متغيرهاي مشهود

H9=X9

H2=X2

H3=X3

H0=X0

H1=X1

T Value

99/12

96/08

90/11

9/91

91/82

ضرائب اثرگذاري مستقيم= استاندارد

8/62

8/18

8/90

8/03

8/91

ضرائب غير استاندارد

8/00

8/03

8/09

8/31

8/31

تأييد/رد تکتک اثرات

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

تأييد

کليت مدل تأييد ميشود
تأييد /رد کليت مدل= فرضيه اصلي
RMSEA= 8/811, GFI = 8/11, AGFI= 8/13, NFI=8/19

همانگونه که در جدول  3و نيز نمودار شماره يک مشاهده ميشود همه روابـط مسـتقيم و
غير مستقيم بين متغيرهاي مشهود با عملكرد برنامههـاي آموزشـي ارائـه شـده دانشـگاه آزاد
اسالمي بندر انزلي منظور پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان مـورد تأييـد قـرار گرفتـه
است زيرا بر طبق خروجي ليزرل هيچكدام از ضرائب مربوط به آنها قرمز نشدهاند.
بحث و نتيجه گيري
براساس نتايج به دست آمده از تحقيق نشان دهدة اين امر ميباشد که عملكرد برنامههاي
آموزشي ارائـه شـده از سـوي دانشـگاه آزاد اسـالمي بنـدرانزلي بمنظـور پـرورش ويژگيهـاي
کارآفرينانه دانشجويان ،دورههاي آموزشي موجود در دانشـگاه ميتواننـد معـادل  %13امكـان
پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان را تبيين و منعكس نمايند و از اين نظر ،نتايج آن بـا
نتايج تحقيقات پيتر من و کندي( ،)2883لئو و وونگ( ،)2883جونز و انگليش( ،)2880باقرصاد
و ديگران( ،)9312مشتاق( ،)2899ضياء و وقار موسوي( )9311همسو است.
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مستند به نتايج ارائه شده از معادله ساختاري بعنـوان يـک نتيجـهگيري کلـي از خروجـي
تحقيق حاضر و نيز نتايج ديگر تحقيقات مشابه ميتوان گفت که دورههاي آموزشي موجود در
دانشگاه ميتوانند امكان پرورش ويژگيهاي کارآفرينانه دانشجويان را تبيين و منعكس نماينـد.
بر اين اساس و با توجه به مدلهاي استاندارد و غيراستاندارد ارائه شده در بند يافته ها ،بر حسب
ضرائب تب ييني هر کدام از متغيرهاي مشهود بـر روي متغيـر نامشـهود عملكـرد برنامـههـاي
آموزشي ارائه شده از سـوي دانشـگاه آزاد اسـالمي بنـدر انزلـي بمنظـور پـرورش ويژگيهـاي
کارآفرينانه دانشجويان و در راستاي فرضيههاي تحقيق ،ميتوان پيشنهادات زير را ارائه داد:
-9برنامههاي نظام آموزش عالي کشور که اصـو ً مبتنـي بـر تفكـر همگـرا و متكـي بـر
محفوظات صرف و دروس نظري و بدون توجه به پرورش مهارتهاي کارآفريني هستند صرفاً
فقط موجب پرورش روحيه مدرکگرايي و تضعيف روحيه پژوهشگري و عملگرايي در دانـش
آموختگان شده است .اين در حالي است که امروزه از دانشگاه و فارغ التحصيالن انتظار ميرود
تا بتوانند دانش خود را به کسب و کار تبديل کنند تا از اين طريق عالوه بر ارزشآفريني براي
خود ،باعث رشد و توسعه جامعـه نيـز شـوند .برنامـههـاي آموزشـي دانشـگاه بـراي پـرورش
ويژگــيهــاي کــارآفريني در دانشــجويان بايــد بــا فــراهم کــردن اهــداف چــالشبرانگيز ،
مسئوليتپذيري و سعي و تالش آنها را براي رسيدن به اهداف افزايش دهند .آموزش صـحيح
کارآفريني بر ميزان تمايالت ،فعاليتها و شوق کارآفرينانه تأثير گذار است و اين امر به نوبة خود
در توسعه کسب وکارهاي جديد در اقتصاد کشور موثر است.
در نظام آموزش عالي بايد شرايطي حاکم گردد که از دانـش جويـاني کـه داراي روحيـه و
توان کارآفريني هستند حمايتهاي مادي و معنوي شود تا پس از فـارغ التحصـيلي ،بـه جـاي
جويندگان کار ،خودشان بتوانند کسب وکارجديدي را ايجاد نمايند.
-2اصو ً ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانه بصورت بالقوه در دانشجويان وجـود دارد ولـي
تواناييها و مهارتهاي مورد نياز کارآفريني به آنان آموخته نميشود و ايـن در حـالي اسـت کـه
براي کارآفرينشدن ،عالوه بر زمينههاي شخصيتي ،نياز به تواناييها و مهارت هايي هست که
ميبايستي در فراگيران پرورش داده شود .آموزش عالي ما بايد به اين سو هدايت شود که افراد
فارغ التحصيل ويژگيهاي کارآفرينانه داشته باشند و دانشجوياني را تربيت کنـد کـه موفقيـت
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طلب و ريسک پذير باشند و مخاطرات معقول را بپذيرند ،اهداف چالشي و سخت را براي خـود
طراحي کنند و ايجاد يک کسب و کار شخصي ،بخشي از نقشه آنها براي آينده باشد.
-3با نگاهي به کارکردهاي دانشگاههاي ايران متوجه ميشويم که آنهـا خيلـي کمتـر بـه
مشكالت جامعه توجه دارند و يـا برنامهريزيهايشـان را متناسـب بـا نيازهـاي جامعـه انجـام
نميدهند زيرا همانگونه که شاهد هسـتيم هـر سـاله وزارت علـوم و همچنـين دانشـگاه آزاد
اسالمي بدون توجه به نياز بازار کار تعداد زيادي دانشجو جذب ميکنند ،اک ـر دروس بصـورت
نظري ارائه ميشوند و تالش جدي براي کاربردي کردن آنها صورت نميگيرد .بنابراين مسئله
ايجاد روحيه خالقيت و نوآوري در دانشجويان و نقش حياتي کارآفريني و قدرت آن در ايجـاد
تحو ت اقتصادي در ساختار جامعـه موضـوعي اسـت کـه بايـد مـورد توجـه صـاحبنظران و
متخصصان آموزش عالي قرار گيرد .يكي از مهم ترين راهكارهـاي ايجـاد روحيـه خالقانـه و
نوآوري به منظور توسعه کارآفريني در ميان دانشجويان ،ارتقاء و پرورش ويژگيهـا و رفتارهـاي
کارآفرينانه آنها از طريق ترويج ،آموزش ،حمايـت و شـناخت مسـتعدان کـارآفريني اسـت و از
طريق ارائه آموزشهاي تفكر خالق ،ايده پردازي و ايجاد آمادگي براي پذيرش تغيير ،ميتوان
ميزان خالقيت و نوآوري دانشجويان را افزايش داد.
-0با توجه به اهميت شاخص انگيزه پيشرفت و مرکز کنترل دروني در بحـث کـارآفريني،
بايد به تغيير شيوههاي تدريس و روشهاي ارزشـيابي پرداختـه شـود .راه انـدازي و پشـتيباني
هستههاي کارآفريني در دانشكده ها ،برگزاري دورهها و کارگاههاي ترويجي و توجيهي بـراي
استادان و دانشجويان بطور منظم ،معرفي چهرههاي موفق کارآفريني در رشـتههـاي مختلـف
تحصيلي ،از جمله مواردي هستند که ميتوانند ساختار فكري يک دانشكده و در نهايـت يـک
دانشگاه را به سمت کشف و تشخيص فرصتهاي کارافريني و بهره برداري از آن سوق دهند.
 -1دانشگاهها بايد از طريق ارائه آموزشهاي صحيح کارآفريني ،متغيرهـاي رفتـاري چـون
کانون کنترل دروني ،موفقيت گرايي ،استقالل طلبي ،انعطـاف پـذيري ،عملگرايـي را در آنهـا
تقويت نمايد.
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