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Abstract: The purpose of this study was to design a causal-structural model of 

entrepreneurship education with an emphasis on the views of the scientific-academic elite. 

In order to identify the initial dimensions and indicators and to generate the initial model, 

models and theories on the effective factors in creating entrepreneurship were examined 

followed by exploratory interviews with experts in the field. Then a Delphi panel consisting 

of 20 experts was formed. Questionnaires were distributed among the participants, and their 

opinions were analyzed. The results showed that entrepreneurship education for micro and 

intermediate educational activities consists of the dimensions of: IT skills, technical skills, 

entrepreneurial skills, and management skills. These dimensions consist of 47 indicators. 

The reliability of the questionnaire was assessed using PSSS software and a Cronbach's 

alpha of 0.89 was obtained. To determine the priority of the dimensions and constituent 

indices, the pairwise comparison technique was used in X-Press Choice software. The 

results showed that entrepreneurial skills play the most important role in creating small and 

medium educational jobs. To determine the effectiveness of the model, a sample of 384 

graduates was selected and the final questionnaire was distributed among them. Then the 

difference in scores before and after the training was considered as a dependent variable. 

Using SPSS software and multiple regression analysis, the positive relationship between 

entrepreneurship education and the above skills was confirmed. The results of modeling 

using Amos software also showed a significant positive relationship between these skills 

and entrepreneurship training. 

Keywords: Model design, Entrepreneurship education, Academic elite, Pairwise 

comparisons. 
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 مقدمه

و وضعیت اقتصادی مردم آن  اقتصادی یک کشور درش     

بستگی دارد که تحتت اتتیتارا  به عوامل متعددی کشور 

کتور  و (یاست گذاران، نهادها، کمپانی ها و افتراد استتس

عنتوان یتک راهدترد بترای  کارآفرینی به(. 2016تامینک 

 یهافرصتت شتناتتجاد اشتغال و رفتا،، توسعه کشورها، ای

آیتد، رترا کته  مناسب و افتاای  توییتد بته بستا  متی

و تتتدما    محصتتواهایی بتترای ضتتااقنوآوریهتتای آن ت

آورد و در نتیجه  ود نداشتند به بار میال وجه قدجدیدی ک

واهتد داد و موجتب تاای  فتجدیتد را احصوا  م ضهعر

اد جامعتته  نتدگی افتتر وضتتعیتافتاای  اشتتتغال و بهدتود 

کتتارآفرینی ا  (.  1393د )فرجتتی و همرتتاران د شتتهتتوات

عوامل ایجاد ار ش اقتصادی و ابااری کارآمد و مؤثر بترای 

کاه  تعداد بیراران محسو  می شود و همچنین فرایند 

ایجاد سود ا  ترکیدا  جدید و منحصر بفرد است )شتاممی 

(. فعاییت های آمو شی مرتدط بتا 1385بر کی و تیموری 

عاییت های آمو شی مرتدط با کستب و کارهتای کورتک ف

بهترین مأمن برای فعاییت هتای کارآفرینانته استت و ایتن 

مستتتمام آنستتت کتته صتتابدان و کارکنتتان فعاییتتت هتتای 

آمو شی مرتدط با فعاییت های آمو شی مرتدط با کستب و 

کارهتتای کورتتک ا  مهارتهتتا و توانتتایی هتتای کارآفرینانتته 

برنامته (. 1387وابمدپورداریانی  برتوردار باشند )مقیمی

هتتای سیاستتت اقتصتتادی کشتتور  مجموعتته ای ا  اهتتدا  

اقتصادی و اجتماعی است که فعاییت های آمو شی مرتدط 

با فعاییت های آمو شی مرتدط با کسب و کارهای کورتک 

و متوسط مانند یک کاتاییاور در تسریع آن اهتدا ، عمتل 

قت  بستاایی می کنند و در پیشترفت اقتصتادی کشتور، ن

غییروتحتتوا  دنیتتای ت(. 2017دارنتتد)ایقاقی و منتتا   

پرشتا  کنونی درعرصه های عممی و فنی و رایشهای پی 

درپی نظام اقتصادی اجتمتاعی کتاه  اتتایر  یر مینتی 

افاای  فقروبیراری موجدا  توجه عمیق تر سیاستگذاران 

فرینی فراهم نمود، است تا آو اندیشمندان را به مفهوم کار

فرینی آترین ایگوی توسعه را توسعه مدتنی برکارآ نجا کهآ

اکثرکشتورهای  ی درفرینرآمو ش کتاآند یذا اقممداد کرد، 

پیشرفته وبتی درکشورهای دربال توسعه به عنوان یتک 

 فرینان دارای ویژگیآضرور  مقرح شد و این تفرر که کار

(.کمیسیون 1393)موسوی و کافی گردید ااتی هستند رد

تتود قترارداد،  2020و ش کارآفرینی را در برنامه اروپا آم

( بتته نقتتل ا  2015(. یوستتاکی )2015استتت )یوستتاکی 

تتأثیر  "( در پژوهشتی بتا عنتوان 2013کمیسیون اروپتا )

تقویت آمتو ش کتارآفرینی  "آمو ش مهارتهای کارآفرینی

در متتتدارم، مؤسستتتا  آمتتتو ش فنتتتی و برفتتته ای و 

ارآفرینی و اقتصتاد دانشگاهها، تأثیر مثدتتی بتر روبیته کت

( در 2018اگدتتاری و همرتتاران )جامعتته تواهتتد داشتتت. 

آمتتو ش کتتارآفرینی و عممرتترد "پژوهشتتی بتتا عنتتوان 

بتا  "کارآفرینان درتعدادی ا  دانشگاههای منتخب نیجریته

روش تحمیل رگرسیونی نشان داد که آمتو ش کتارآفرینی 

ی در دانشگاهها بر عممررد کارآفرینان تاثیر مثدت معنا دار

اکوسیستتم "( در پژوهشتی بتا عنتوان 2018دارد. جاش)

استفاد، ا  فرصت های سرمایه گذاری  "کارآفرینی در هند

و نیروی جوان تحصیمررد، را رار، رفع مشرال  دانست و 

نتیجه گرفت که آمو ش کارآفرینی و توستعه آن بصتور  

مخدرد فتویی و فراگیر، را، بل مشرال  کشور هند است. 

وضتعیت  طرابتی"( در پژوهشی با عنوان 1396همراران)

یک متدل پیشتنهادی در آمتو ش کتارآفرینی  "کارآفرینی

مراکا آمو ش عایی ارامه دادند و استتراتایهایی بته منظتور 

توسعه کارآفرینی مدتنی برکتار  امتیتا ی متتوا ن بیتان 

( در پژوهشتی بتا عنتوان 2017کردند.  کاماویچ و فتوم)

تتتأثیر  " ش کتتارآفرینیبررستتی تتتأثیر مقایعتتا  در آمتتو"

-2015مجمته طتی ستایهای  20آمو ش کارآفرینی را در 

بررسی کردند و عنوان کردند اهدا  تدریس، روش  2000

تدریس و محتوای آمو شتی در آمتو ش کتارآفرینی متؤثر 

(  در پژوهشتی عنتوان کترد 1397است. تاکی و همراران)

 موانع رشد و بقای فعاییت های آمو شی مرتدط با فعاییتت

 مینه عممیا   4های آمو شی مرتدط با کسب و کارها در 

فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا فعاییتت هتای آمو شتی 

مرتدط با کسب و کار ، مدیریت با اریابی و عممیتا  متایی 

( در 1389مشابه یردیگر هستند .محمتدپور و میتر ا اد،)
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 و کستب توستعه و ایجاد تاثیر بررسی"پژوهشی با عنوان 

 وضتعیت "اقتصتادی رشتد در متوستط و ککور کارهای

 هتای کشتور در را متوستط و کورتک هتای کار و کسب

 و ایجاد نق  و کرد، بررسی ایران و ترکیه بر یل،  رین،

 توستعه رشتد و در را هتا کتار و کستب نتو  ایتن توسعه

 کشورها مورد تحمیل قرار دادند. اقتصادی

ی شناسای"( در پژوهشی با عنوان 1393نافچی وهمراران)

موانع موجود در توسعه فعاییت هتای آمو شتی مترتدط بتا 

فعاییت های آمو شی مرتدط بتا کستب وکارهتای کورتک 

موانع فعاییتت هتای آمو شتی  "ومتوسط نوآور و کارآفرین

مرتدط با فعاییت های آمو شی مرتدط با کستب و کارهتای 

دسته کمی شامل موانع داتمتی،  4کورک و متوسط را در 

وانع محیقتی و موانتع فتردی شناستایی موانع عممیاتی، م

ایتتتوانی و کتتترد، و بصتتتور  یتتتک ایگتتتو ارامتتته دادنتتتد. 

متدل توستعه "(، در پژوهشی بتا عنتوان 1389رودگرنژاد)

یرتی ا  ابعتاد  "کارآفرینی در سا مانهای کورک و متوسط

توسعه کارآفرینی در سا مان های کورک و متوستط مدل 

و با روش تحمیتل را دان  و مهارتهای کارآفرینی اکر کرد 

عاممی و معادا  ساتتاری نشتان داد دور، هتای آمتو ش 

فنی و برفه ای بر توسعه کارآفرینی سا مانهای کورتک و 

 در محققتتین و صتتابدنظرانمتوستتط متتؤثر بتتود، استتت. 

 اثربخ  ناپذیر عالج رار، که اند دریافته مختمف مقایعا 

 هتای فعاییتت بتا مترتدط آمو شتی های فعاییت نمودن تر

 متوستط، و کورتک کارهتای و کستب بتا مرتدط آمو شی

 فرآینتتد و مرابتتل تمتتامی در کتتارآفرینی فرهنتت  اشتتاعه

 وجتود نیتا ستا ی فرهنت  ا مته و هاستت سا مان این

 و )مقیمتتی تاستت کارآفرینانتته هتتای مهتتار  بتتا متتدیران

( در پژوهشتی 2019آایو و همراران) (.1386  همراران

ت گیتری کارآفرینانته بین ایمممی ستا ی و جهت"با عنوان 

فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا فعاییتت هتای آمو شتی 

 "مرتدط با کسب و کارهای کورتک و متوستط تتانوادگی

نتیجه گرفت که استخدام مدیرانی غیر ا  اعضای تانواد، و 

عتتدم دتایتتت افتتراد فامیتتل در تصتتمیم گیتتری هتتا باعتت  

پیشرفت اینگونه فعاییت های آمو شی مترتدط بتا فعاییتت 

ای آمو شی مرتدط با کسب و کارها میشود.امیدی نجتف ه

طرابتی  "( در پژوهشی با عنوان 2016آبادی و همراران)

یتتک متتدل در متتورد اهتتدا  کتتارآفرینی دانشتتجویان 

بر اسام مدل معادا  ساتتاری به این نتیجه  "کشاور ی

رسیدند که مهار  کارآفرینی رابقته مثدتت معنتاداری بتا 

% در هد  کارآفرینی 63به میاان  هد  کارآفرینی دارد و

بررسی "( در پژوهشی با عنوان 2015مؤثر است. یوساکی)

بته نقتل ا کمیستیون  "تأثیرآمو ش مهارتهای کتارآفرینی

( مهارتهای کارآفرینی را دانت  فعاییتت هتای 2013اروپا)

آمو شی مرتدط با فعاییت های آمو شی مرتدط با کستب و 

، مسؤوییت پذیری، پشترار کار، تالقیت، ابترار، کارگروهی

( در 1395و ریسک پذیری را دانست. شراری و همراران )

نق  ایگوی آمتو ش هتای کتارآفرینی "پژوهشی با عنوان 

گدار فعاییت های آمو شی مرتدط با فعاییت های آمو شتی 

مرتدط با کسب و کار بر مهار  های کارآفرینی کتارآمو ان 

هتتار  هتتای ابعتتاد م "مراکتتا آمتتو ش فنتتی و برفتته ای

کتتارآفرینی را مهتتار  هتتای شخصتتی، متتدیریتی و فتتردی 

معرفی می کند و نشان می دهد بتین ابعتاد مهتار  هتای 

کارآفرینی و آمتو ش هتای گتدار فعاییتت هتای آمو شتی 

مرتدط با فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا کستب و کتار، 

( در 2015رابقه معنا داری وجتود دارد. کتابرد و هتاگن )

 "مدیهای اهنی در آمو ش کتارآفرینی"ن پژوهشی با عنوا

با شدیه سا ی  ندگی واقعی در آمو ش مهارتهای تالقانته 

کارآفرینی عنوان کردند که مهارتهای پایته ای کتارآفرینی 

تالقیت، فعال بودن، عممگرایی، رهدتر بتودن و مهارتهتای 

( در 2018ارتدتتاطی متتی باشتتند. استتتروبل  و همرتتاران)

ر صنعت و محیط بتا ار هتد  بته تأثی "پژوهشی با عنوان 

نشتتان دادنتتد  "رهدتتری کتتارآفرینی در ادغتتام و اکتستتا 

رهدری کارآفرینی در کتارآفرینی هتای اکتستابی اهمیتت 

 "( در پژوهشتی بتا عنتوان 2018یونس و همراران) .دارد

نق  فناوری اطالعتا  و ارتداطتا  و نتوآوری در ارتقتای 

استتفاد، ا   "نیعممررد سا مانی: تاثیرا  کارآفرینی سا ما

فنتتاوری اطالعتتا  و ارتداطتتا  بتتر کتتارآفرینی ستتا مانی و 

( در 2018نوآوری، تأثیر مثدتت معنتادار دارد. ایاهرانتی )
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تتأثیر تجتار  ایرترونیتک بتر توستعه "پژوهشی با عنوان 

فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا فعاییتت هتای آمو شتی 

متترتدط بتتا کستتب و کارهتتای کورتتک و متوستتط کشتتور 

استتتفاد، ا  تجتتار  ایرترونیتتک را بتتر توستتعه  "عربستتتان

هتای اینگونه فعاییتت هتای آمو شتی مترتدط بتا فعاییتت 

آمو شی مرتدط با کسب و کارها مؤثر دانست.بنابراین و بتا 

طرابتی توجه به مقایب گفته شد، هد  ا  مقایعه باضر 

با ترید بر نظرا  کارآفرینی  آمو ش ساتتاری-عمی ایگوی

 باشد.شگاهی میدان –نخدگان عممی 

 روش کار

پژوه  باضر ا  یحاظ هتد ، ا  نتو  پتژوه  هتای 

کتتاربردی و ا  جهتتت گتترد آوری داد، هتتا کتابخانتته ای و 

رای جمع آوری اطالعا  مورد نیا ، با توجه میدانی است. ب

مچنین ایگو بترداری ا  ، هادبیا  موضو  و پیشینه تحقیق

  پرسشتنامه ا و روش دیفتی نمونه های معتدر و استاندارد

بتدا مدل ها و نظریتا  ا. استفاد، شد، است محقق ساتته

متورد مقایعته و بررستی قترار کارآفرینی موجود در بو ، 

گرفت. پس ا  آن پیشینه داتمی و تارجی موضتو  متورد 

مقایعه قرار گرفت و ایگوی اوییه تحقیق با توجته بته ایتن 

 . سپس برای ترمیل این مدل، مصتابدهتهیه شدمقایعا  

ا تعدادی ا  تدرگان انجام گردید کته در نهایتت باکتشافی 

این مقایعا  و مصابده هتا منتهتی بته شناستایی ابعتاد و 

. پاستخهای دور شدی ایگوی آمو ش کارآفرینی شاتص ها

اول دیفی با صالبدید استاتید محتترم، ا  طریتق شتاتص 

مرکای مد مورد تجایته و تحمیتل قترار گرفتت بقوریرته 

اهمیتت  یتاد و تیمتی  یتادی برتتوردار  ا پاسخهایی که 

بودند در جدویی تالصه شد، و در اتتیار پاسخگویان قرار 

به باا قابل قدتول و شتاتص  5شاتص های با مد گرفت. 

بتذ  شتدند. پرسشتنامه باصتل ا  دور  5های با مد  یر 

، فنتتی، ITستتؤایی بتتا ابعتتاد مهارتهتتای  47دوم دیفتتی 

رتون ا  طریتق منتابع کارآفرینی و مدیریتی تدوین شتد. 

معتدر و نظترا  استاتید و اعضتای تدرگتان بدستت آمتد 

بنابراین روایتی آن متورد تأمیتد استت. آ متون پایتایی، بتا 

تتایی و نترم افتاار  20هتای یتک نمونته  استفاد، ا  پاسخ

SPSS  محاسده شد که ایتن  89/0ضریب آیفای کرونداخ

 ا ت. برای مقیام پایتایی است 7/0عدد بااتر ا  قاعد، کمی

 مناستدی کتامالً شاتص معمواً کرونداخ آیفای که آنجایی

 همتاهنگی و گیتریاندا ، اباار اعتماد قابمیت سنج  برای

(. بنتتابراین 1390 اکیت)استتت آن عناصتتر میتتان درونتتی

قابمیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاد، در ایتن تحقیتق بته 

وم ا  ستدر دور  کمک آیفای کرونداخ ار یابی شتد، استت.

درتواستتت شتتد تتتا نستتدت بتته ترمیتتل  تدرگتتانضتتای اع

بر مدنتای  .پرسشنامه مقایسا   وجی نیا همراری نمایند

، مجموعه شاتص هایی که تدرگان نتایج باصل ا  نظرا 

ایتن در دور دوم  دیفی به تأیید اعضتای پانتل رستید، در 

مربمه ا  تدرگان تواسته شتد تتا ابعتاد و شتاتص هتای 

 فتی را اویویتت بنتدی نماینتد.وم دیدا  دور  بدست آمتد،

شتد جهت تحقق این هد  پرسشنامه ای تنظیم بنابراین، 

  اتواسته شد تا  پانل تدرگاندر این پرسشنامه ا  اعضای 

را با هم به  (شاتص هاابعاد )طریق انجام مقایسا   وجی، 

بعتد صور  دو به دو مقایسه نمود، و میتاان اویویتت هتر 

 1دیگر در طیفی بین  (شاتصبعد )را نسدت به  (شاتص)

و عدم تترجی  یرتی  (شاتصبعد ))اهمیت یرسان هر دو 

 (شتاتصبعتد ))ترجی  کتامالً  یتاد یتک  9بر دیگری( تا 

ایتن جتدول . دیگر( ار یابی نمایند (شاتصبعد )نسدت به 

به منظور یادآوری نتایج بته دستت آمتد، تتا ایتن مربمته 

کته در تنظیم گردید و در آن ا  پاسخگویان تواسته شتد 

و تصوص تناسب دسته بندی شاتص هتا در قایتب ابعتاد 

نظر تتود را بیتان نماینتد. نتیجته  ،مورد اشار،شاتصهای 

باصتتل ا  ایتتن ار یتتابی منجتتر بتته تأییتتد و نهتتایی شتتدن 

راررو  کمی مدل مفهومی تحقیق و تخصتیص شتاتص 

 بته منظتور  ها به ابعاد موجود در مدل تحقیق شد، است.

و نترم افتاار  AHPشاتص ها ا  روش رتده بندی ابعاد و 

Expert choice  استفاد، شد، استت. در ایتن روش و ن

نسدی ابعاد و شاتص های آمو ش کتارآفرینی محاستده و 

بربسب اویویت )ترتیتب اهمیتت( رتدته بنتدی شتدند. در 

ا  رابقه ابعاد، بتا آمتو ش کتارآفرینی، بررسی نهایت برای 

گان و روش تحمیل تایی دان  آموتت 384اطالعا  نمونه 
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 و LISREL هتای نرم افااررگرسیونی و تحمیل مسیر در 

SPSS .استفاد، کردیم 

 هایافته

با توجه به هد  پژوه  مدنی بر طرابی ارامته ایگتوی     

امو ش کارآفرینی برای فعاییت هتای آمو شتی مترتدط بتا 

فعاییت های آمو شی مرتدط با کسب و کارهای کورتک و 

ه این تحقیق ابتدا ا  طریتق مقایعتا  متوسط  ایگوی اویی

ای )مراجعه به اسناد و متدار  مرتتو  ا  قدیتل کتابخانه

 متان کتب، مجال  و ...( موردبررسی قرار گرفته است. هم

های هر یک ا  متغیرها، مصتابده با شناسایی ابعاد و مؤیفه

تدرگی با تدرگان مربوطته )شتامل استاتید و متخصصتان 

ت منابع انستانی( ترتیتب داد، شتد، آگا، به موضو  مدیری

استت. ستپس بتته منظتور نهتایی ستتا ی فهرستت ابعتتاد و 

شاتصها ا  روش نظرستنجی ا  تدرگتان )شتامل استاتید 

دانشگا، و متخصصین در بو ، کارآفرینی( به روش دیفتی  

 استفاد، شد، است.

نتایج مقایعا  نظری و مرور ادبیا  مهارتهای کارآفرینی و 

بتین نظراساتید و نتتایج فراینتد دیفتی مصابده اکتشافی، 

شتامل مهارتهتای رهارگانته بته صتور   ،تدرگاناعضای 

 مهارتهتتای کتتارآفرینی و  ،  مهارتهتتای فنتتی، ITمهتتار  

شتاتص  47ایتن ابعتاد ا  کته  استت مهارتهای متدیریتی

 تشریل شد، است.

آمتتو ش شتتاتص هتتای و  ابعتتاد نتتدیبنتتتایج اویویتتت 

شد ضرایب اهمیت هر یتک  همانگونه که اشار،کارآفرینی: 

( AHPا  اجاای مدل بتا روش تحمیتل سمستمه مراتدتی )

محاسده گردید، است. در روش تحمیل سمسمه مراتدی قدل 

ا  تحمیل داد، ها باید با محاسده نرخ سا گاری، نستدت بته 

ستتا گاری مقایستتا  اطمینتتان باصتتل شتتود. در تحمیتتل 

اشتد ب 1/0کمتتر ا   مقتدار آنسا گاری رنانچه ناشاتص 

مقایسا  ا  سا گاری قابل قدول برتوردار است. همانگونته 

 Expertکته در گتاارش تروجتی باصتل ا  نترم افتاار 

Choice  ستا گاری نامشاهد، می شود در تمام موارد نرخ

س پتمقایسا  برای اکثر عوامل در بد مقموبی قترار دارد. 

و ورود  Expert Choiceا  ستتاتت متتدل در برنامتته 

کته  بدست آمتد و شاتصها نیا و ن ابعادمقایسا   وجی، 

.  محاسده و ن نتایج آن بصور  مدسوط در ایل آورد، ایم

نتترخ آمتتو ش کتتارآفرینی: ابعتتاد  و اویویتتت بنتتدی نستتدی

 02/0ابعاد آمو ش کتارآفرینی ناسا گاری مقایسا   وجی 

ستتت، ایتتن ا 1/0بدستتت آمتتد، استتت کتته رتتون کمتتتر ا  

رتده بندی و محاستده  . نتایجمقایسا  قابل قدول می باشد

ا ابعاد آمو ش کارآفرینی عدارتند ا  مهارتهای کارآفرینی بت

بتا  در اویویت اول، مهارتهای مدیریتی 642/0 و ن نسدی 

بتا بتا  ، مهارتهتای فنتیدر اویویت دوم 211/0و ن نسدی 

محاستده . دنتداردر اویویت رهتارم قترار  67/0و ن نسدی 

نرخ : ITمهارتهای و اویویت بندی شاتص هایو ن نسدی 

 ITشتاتص هتای مهارتهتای ناسا گاری مقایسا   وجتی 

 1/0ست آمتد، استت کته رتون کمتتر ا  بد 09/0برابر با 

شتاتص در بتین  ست، این مقایسا  قابل قدول می باشد.ا

، شتاتص دانت  و توانتایی برتارگیری ITهای مهارتهتای 

بیشترین اهمیت را  219/0فناوری اطالعا  با و ن نسدی 

شاتص دان  و توانتایی برتارگیری نترم افاارهتای  و دارد

فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا فعاییتت هتای آمو شتی 

آتر در اویویت  012/0و ن نسدی مرتدط با کسب و کار با 

رخ نتشاتص هتای مهارتهتای فنتی: و ن نسدی قرار دارد. 

شاتص هتای مهارتهتای فنتی ناسا گاری مقایسا   وجی 

 1/0ستت کته رتون کمتتر ا  ست آمتد، ابد05/0برابر با 

شتاتص در بتین  ست، این مقایسا  قابل قدول می باشد.ا

های فنی، شاتص ارتداطا  شفاهی یا کالمی  های مهار 

وشتاتص  بیشترین اهمیتت را دارد 187/0 ا و ن نسدی ب

در  01/0و ن نستدی های شنیداری و نوشتاری بتا  مهار 

ارتهتای مه  شاتص هایو ن نسدی آتر قرار دارد. اویویت 

شتاتص هتای نرخ ناسا گاری مقایسا   وجی کارآفرینی: 

ست آمتد، استت کته بد 07/0مهارتهای کارآفرینی برابر با 

ست، ایتن مقایستا  قابتل قدتول متی ا 1/0رون کمتر ا  

در بتتین شتتاتص هتای بعتتد مهارتهتتای کتتارآفرینی  باشتد.

بیشترین اهمیتت  210/0ا و ن نسدیشاتص رهدر بودن ب

 01/0و ن نستدی مرکا کنترل درونی با و شاتص  را دارد

 شتتاتص هتتایو ن نستتدی آتتتر قتترار دارنتتد. در اویویتتت 
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نتترخ ناستتا گاری مقایستتا   وجتتی مهارتهتتای متتدیریتی: 

ستت بد06/0های کارآفرینی برابر بتا  شاتص های مهار 

ست، این مقایسا  قابل ا 1/0آمد، است که رون کمتر ا  

ای کتارآفرینی در بین شاتص های مهارته قدول می باشد.

اصول و فنون پی  بینتی و تحمیتل فضتای فعاییتت هتای 

آمو شی مرتدط با فعاییت های آمو شی مرتدط با کستب و 

و بیشتترین اهمیتت را دارد   302/0 ا و ن نستدی بت کار،

در  032/0و ن نستدی مدیریت مایی و سرمایه گتذاری بتا 

 آتر قرار دارند. اویویت 

رابقته  طرابتی شتد،:بررسی ایگتوی آمتو ش کتارآفرینی 

تقی بین آمو ش کارآفرینی و مهارتهای فنی، کتارآفرینی 

و مدیریتی آی تی را با ، استفاد، ا  روش  رگرسیون تقی 

دانت   384رند متغیر، بررسی می کنیم. تفاضل نمترا  

آموتته قدتل و بعتد ا  آمتو ش بعنتوان متغیتر وابستته و 

غیرهتای مهارتهای رهارگانه که معرفی کتردیم بعنتوان مت

مستقل در این مدل رگرسیونی تقی در نظر گرفته شتد، 

 نتایج تحمیل رگرسیونی را نشان میدهد. 1اند. جدول

 .  نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره1جدول

Table 1. Results of multivariate regression analysis 

P T Beta SE  متغیرهای پیش پیش بین 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

8/12- 

9/8 

7/7 

9/8 

6/26 

--- 

18/0 

17/0 

23/0 

66/0 

5/10 

24/0 

11/0 

15/0 

18/0 

5/

135- 

2/2 

86/0 

4/1 

9/4 

 مقدار ثابت

ITمهارتهای 

 مهارتهای فنی

 مهارتهای کارآفرینی

 مهارتهای مدیریتی

= 2ADJ.R863

/0 
 = 2R864/0  

R=

93/0 
 

 

 میاان این که است 863/0 شد، تعدیل همدستگی ضریب

 واریتانس، ا  درصتد رنتد متذکور متدل که دهدمی نشان

 کته معنتی این به کند.می بینیپی  را کارآفرینی آمو ش

 و کتارآفرینی مهارتهتای فنتی، هتای مهار  مقیام رهار

 واریتانس مهارتهتایIT،  ا  درصتد 86 مدیریتی مهارتهای

 بعتدی، شاتص د.نکنمی بینی پی  را کارآفرینی آمو ش

 رهارگانته مهارتهای مستقل متغیرهای رگرسیونی یبضرا

 معنتتی ستتق  مقتتدار بتته توجتته بتتا کتته باشتتند متتی

 در مثدتت، رگرسیونی ضرایب وجود بر تأمیدی0<05داری

 در استتاندارد انحترا  یک افاای  با یعنی باشد. می مدل

 بتتته کتتتارآفرینی آمتتتو ش نمتتتر، مهارتهتتتای نمتتتر،

 یافتتت. دتواهتت افتتاای  استتتاندارد انحتترا 18/0میتتاان

 نمتتر، در استتتاندارد انحتترا  یتتک افتتاای  بتتا همچنتتین

  انحرا  17/0 کارآفرینی آمو ش نمر، فنی، مهارتهای

 

 یتک افتاای  صتور  در و رفتت تواهتد بتااتر استاندارد

 نمتتر، کتتارآفرینی، مهارتهتتای نمتتر، در استتتاندارد انحتترا 

 تواهتد بتااتر استتاندارد انحرا  23/0 کارآفرینی آمو ش

 نمتر، در استتاندارد انحترا  یتک افاای  صور  رود رفت

 انحرا  66/0 کارآفرینی آمو ش نمر، مدیریتی، مهارتهای

ضریب همدستگی یتا میتاان   رفت. تواهد بااتر استاندارد

تتتأثیرآمو ش مهارتهتتای درنظرگرفتتته شتتد، برکتتارآفرینی 

است که رابقه قوی و مستتقیم را  93/0دان  آموتتگان، 

 869/0طرفتی ضتریب تعیتین برابتر بتا بیان می کنتد. ا  

دهنتتد، میتتاان تغییتترا  متغیتتر وابستتته آمتتورش نشتتان

های رهارگانته کارآفرینی توسط متغیرهای مستقل مهار 

درصتد آمتو ش کتارآفرینی  87می باشد، بعدارتی بتدود 

هتای رهارگانته اکتر مربوط به متغیرهای مستقل مهتار 

 ل استت.درصتد مربتوط بته ستایرعوام 13باشد و شد، می

برای بررسی مدل معادا  ساتتاری ایگوی طرابی شتد، 

با استفاد، ا  نرم افاار ییارل، بارهای عاممی و آمار، آ متون 
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ها و تفاضل نمترا  کتارآفرینی قدتل و  ارتداط بین مهار 

آمتتد، انتتد. نمتتودار  2و  1بعتتد ا  آمتتو ش، در نمودارهتتای

متغیتر ها( و بارهای عاممی بین متغیرهای مستقل)مهار 1

-وابسته )تفاضل نمرا  قدل و بعد ا  آمو ش( را نشان متی

 دهد.

 

 

 

 ضرایب عاملی مدل ساختاری پژوه .1نمودار

Figure 1. Factor coefficients of structural research model 

همگتتی مثدتتت هستتتند  1بارهتتای عتتاممی در نمتتودار

بنابراین رابقته مثدتت بتین مهارتهتای رهارگانته و نمتر، 

معنتاداری  Tآمار، های آ مون2و شی برقراراست. نمودارآم

ضرایب عاممی بین متغیرهای مستتقل )مهارتهتا( و متغیتر 

وابسته ) نمر، آ متون( را نشتان متی دهتد. رنانچته عتدد 

باشد رابقته  -96/1یا کوررترا  96/1معناداری بارگتر ا  

موجود در متدل پتژوه  معنتادار تواهتد بتود. مشتاهد، 

رابقه معنادار را نشتان متی دهنتد و  Tدیرمیشود همه مقا

 شود.ارتداط بین آنها تأمید می

 

  

 

 

 . معناداری ضرایب عاملی مدل ساختاری پژوهش2نمودار

Figure 2. Significance of factor coefficients of research structural model 
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 بحث 

ایگوی  طرابیدر تدیین و تفسیر کمی نتایج باصمه ا       

آمو ش کارآفرینی برای فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا 

، میتوان اظهار نمود کته کسب و کارهای کورک و متوسط

رای بتل مشترال  اقتصتادی کشتور آمو ش کارآفرینی بت

فعاییت هتای آمو شتی مترتدط بتا  ضروری است، ا  طرفی

کسب وکارهای کورتک و متوستط، در اکثتر کشتورها بته 

اجتمتاعی  -های اقتصتادیعنوان عناصر مهم در پیشرفت 

آمو ش کارآفرینی، نگرش و مهار  افراد  ند.شناتته شد، ا

سوی کارآفرینی و کارآفرین شدن سوق می دهتد. در ه را ب

این تحقیق، به دندال طرابی ایگتوی آمتو ش کتارآفرینی، 

، فنتتی، کتتارآفرینی و ITتدرگتتان واستتاتید، مهتتار  هتتای 

ص دادنتد. مدیریتی را ایگتوی آمتو ش کتارآفرینی تشتخی

 هتای دی مهارتهتا، اویویتت اول مهتار نتایج اویویتت بنت

کارآفرینی، اویویت دوم مهارتهای مدیریتی، اویویتت ستوم 

متی باشتند.  ITمهارتهای فنی و اویویت رهارم مهارتهای 

( نیا یری ا  ابعاد کتارآفرینی را 1395شراری و همراران)

شتاتص مهار  های مدیریتی معرفی کترد، انتد. در بتین 

های کارآفرینی، شاتص رهدر بودن ا  اویویت  های مهار 

بیشتری نسدت بته شتاتص هتای دیگتر برتتوردار استت. 

های مدیریتی، شاتص اصتول  دربین شاتص های مهار 

و فنون پی  بینی فضای فعاییت های آمو شی مترتدط بتا 

کسب و کار ا  اویویت بیشتتری نستدت بته شتاتص هتای 

بین شاتص های مهارتهای فنتی، دیگر برتوردار است. در 

شاتص ارتداطا  شتفاهی یتا کالمتی ا  اویویتت بیشتتری 

نسدت به سایر شاتص ها برتوردار است. در بین شتاتص 

، شتاتص دانت  و توانتایی برتارگیری ITهای  مهارتهای 

فناوری اطالعا ، ا  اویویت بیشتتری نستدت بته شتاتص 

ا  های دیگر برتتوردار استت.تحمیل رگرستیونی و معتاد

، فنی، کارآفرینی ITساتتاری نیا معنادار بودن مهارتهای 

و مدیریتی را بر آمتو ش کتارآفرینی نشتان داد و ضترایب 

مثدت مدل رگرسیونی تقی تأمیدی بر تأثیر مستقیم ایتن 

 ها بر آمو ش کارآفرینی دارد.  مهار 

در مورد یافته های بدست آمد، ا ین تحقیتق میتتوان 

اقتصتادی ا  نتو  تشتریل و را،  امترو ، اصتالبا گفت:  

اندا ی فعاییت های آمو شتی مترتدط بتا کستب وکارهتای 

کورک و متوسط در بسیاری ا  کشورها به ویژ، کشورهای 

دربال توسعه به عنوان یک رویررد راهدردی محسو  می 

شتتود و یتتاوم تغییتتر نقتت  دویتتت، توانمندستتا ی بختت  

جهتانی  تصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل بتا قواعتد

های مدتنی بر آ ادسا ی اقتصاد سا ی و ... سیاست گذاری

و تقویت بخ  تصوصتی را جهتت توستعه فعاییتت هتای 

آمو شهای کتارآفرینی عتالو، .اقتصادی ضرور  می بخشد

بر ایجاد انگیاش در افراد برای موفقیت و اقدام عمل جهت 

را، اندا ی فعاییت های آمو شی مرتدط با کسب و کتار بته 

د و اشاعه فرهن  کارآفرینی نیتا کمتک شتایانی متی ایجا

. افرادی که مهار  رهدر بتودن را دارا متی باشتند یتا کند

سریعتر می آمو نتد، بته سترعت ا  کارآفرینتان تتو  بته 

رهدران تو  فعاییت های آمو شی مرتدط با کسب و کتار 

آشنایی با اصول و فنون پی  بینی فضای تددیل می شوند.

ی مرتدط با کسب و کار، باع  میشتود فعاییت های آمو ش

کارآفرین موقعیت و شرایط پی  رو برای ایجتاد و توستعه 

فعاییت های آمو شی مرتدط بتا کستب و کتار متورد نظتر 

تود، مورد بررستی و ار یتابی قترار دهتد و برنامته ریتای 

ارتداطا  شتفاهی یتا دقیقی بترای مؤفقیتت، انجتام دهتد.

ران می شود و هتر رته  نظرا  به دیگنتقال کالمی، باع  ا

فرد، ا  قدر  بیان بیشتری برتوردار باشد توانایی کنتترل 

اطالعا  و ارتداطا ، دو و هدایت بیشتری بر دیگران دارد. 

اباار اساسی موردنیا  هر نو  فعاییتت کتارآفرینی هستتند. 

هتا و کارآفرینی در اناوا و بتدون بمایتت نهادهتا، ستا مان

های جتذ   کارآفرینی در شیو، پذیر نیست.ها امرانانسان

-ها و شدرهمشتریان اینترنتی، با اریابی اینترنتی، همراری

های مجا ی، واقعیت مجا ی، آمو ش و کار ا  را، دور و ... 

همه و همته گستتردگی کتارآفرینی در عصتر اطالعتا  را 

 دهند.نشان می
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  نتیجه گیری

ط بتا با توجه به اینره ایجاد فعاییت های آمو شی مرتد

کسب و کارهای کورک و متوسط بته منتابع انتدکی نیتا  

دارد، اغمب متری بر منابع داتمی هستند، مرانیتابی بترای 

ایجاد آنها به سهویت انجام می شود و بترای ا  بتین بتردن 

فقر و مشرال  اقتصادی کشور ساد، ترین را، بتل استت، 

بنابراین برنامه ریتای در جهتت ایجتاد وگستترش رنتین 

های آمو شی مرتدط با کسب و کارهتایی، نیا منتد فعاییت 

آمو ش می باشد. مؤفقیت در آمو ش، برنامه ریای جتامع 

و  ود با د، را می طمدد. طدق ایگتوی آمتو ش کتارآفرینی 

ابعاد و شاتص های اوییه معمومند. اویویت ابعاد و شتاتص 

ها نیا معین هستتند. طترح درم آمتو ش، بتا همفرتری 

ستت. یرپاررته ستا ی آمتو ش در اساتید قابتل بصتول ا

سراستتر کشتتور در  متتان کوتتتا،، میتوانتتد راهگشتتای بتتل 

مشرال  کشور باشد.   عدم انجام پژوه  های مشتابه در 

 مینة ایگوی آمو ش کارآفرینی در فعاییت هتای آمو شتی 

مرتدط با کسب و کارهای کورک و متوسط، ا  محتدودیت 

 های این تحقیق بود، است.
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 –ساختاری آموزش کارآفرینی با تکید بر نظرات نخبگان علمی -ژوهش حاضر طراحی الگوی علیهدف پ چکیده:

بود. با بررسی مدلها و نظریات مربوط به عوامل موثر در ایجاد کارآفرینی و مصاحبه اکتشافی با صاحبنظران،  دانشگاهی

نفر از خبرگان تشکیل  20ی متشکل از ابعاد و شاخص های اولیه را شناسایی و الگوی اولیه تدوین، سپس پانل دلف
های آموزشی شد. پرسشنامه ها  توزیع و نظرات تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه نشان داد آموزش کارآفرینی برای فعالیت

شاخص تشکیل  47، فنی، کارآفرینی و مدیریتی است. این ابعاد از های: آی تی متشکل از ابعاد مهارت خرد و متوسط

بدست آمد. برای تعیین  89/0ی پرسشنامه با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس وآلفای کرونباخ شده است. پایای
اولویت ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده از تکنیک مقایسات زوجی در نرم افزار اکس پرس چویس استفاده شد. 

نمایند.  وچک و متوسط ایفا میک کسب و کارهایهای کارآفرینی مهمترین نقش را در ایجاد  نتیجه نشان داد مهارت

این حالت  تایی از دانش آموختگان انتخاب و پرسشنامه نهایی ارائه، در 384برای تعیین اثربخشی مدل، نمونه 
اختالف نمرات قبل و بعدآموزش بعنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شد. با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس و تحلیل 

سازی با نرم افزار آموس  مثبت بین آموزش کارآفرینی با مهارتهای فوق تأئید شد. نتایج مدل رگرسیون چندگانه، رابطه
 ها و آموزش کارآفرینی را نشان دادند. نیز معنادار بودن رابطه مثبت بین مهارت
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