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 چکیده
 حیا   در آموزشیی  مراکی   از بسییاری  در که است رسمی غیر آموزشی هایبرنامه ترینمهم از کارآفرینی آموزش
 ۀانگیی  /یادگیری انگی ۀ و آموزشی دکارآمدیخو شناخت، به نیاز رابطۀ بررسی پژوهش این از دفه. است انجام

 مرکی   کیارآموزان  از نفیر  124 تعیداد  و اسیت  همبسیتگی  نیو   از پیژوهش  طرح. است آموزش انتقا  با آموزشی
 ۀمرحلی  هایپرسشنامه. شدند یدهسنج مورد آموزشیپس و آموزشیپیش مرحلۀ دو در اصفهان دانشگاه کارآفرینی

 خودکارآمیدی  مقییا   ،(1394) کیاوو  و پتیی  کاسییوپو،  شیناخت  بیه  نییاز  مقییا   :از ندبود عبارت آموزشیپیش
 مرحلییۀ هییایپرسشیینامه(. 1331) ویلیی  و ونیی یییادگیری ۀانگییی  ۀپرسشیینام و( 1331) کووینییون  آموزشییی پیییش
 پرسشیینامۀ و( 1333) بییراون آموزشیییپییس خودکارآمییدی پرسشیینامۀ :از نییدبود عبییارت تحقییی  آموزشییی پییس
 اسیتفاده  گامبهگام رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب از هاداده تحلیل برای. آموزش انتقا  ساختۀ محق 
 عیووه  هبی  ؛دارد وجیود  معنیاداری  مثبت روابط آموزش انتقا  و تحقی  متغیرهای مۀه بین که داد نشان هایافته. شد
 آموزشیی پیس  خودکارآمیدی  و شیناخت  بیه  نیاز متغیر دو که داد نشان گامبهگام رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
 خودکارآمیدی  و شیناخت  بیه  نییاز  هیای سیازه  کیه  موضو  این به عنایت با. دارند را آموزش انتقا  بینیپیش توان
 مبنیای  بیر  آموزشی هایبرنامه طراحی اب که داشت انتظار توانمی هستند، ارتقا قابل آموزش طری  از آموزشیپس
 .یابد اف ایش نی  عملکرد به آموزش انتقا  متغیر دو این

 خودکارآمدی آموزشی، انگی ۀ /یادگیری انگی ۀ آموزش، انتقا  کارآفرینی، آموزش: یکلید یهاواژه
  شناخت به نیاز آموزشی،

                                                           
 مسئو  نویسندۀ:  fdabbashi90@gmail.com 

 کارشناس
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 مقدمه
 یارتقامنظور  هب اب ارها تریناز مهم یکی، آموزش کاروکسب یایدن یعسر ییراتدر پاسخ به تغ

 (& Giangreco, Carogati, Sebastiano شیود میی  محسوب افراد یدانش، مهارت و رفتارها

(Della Bella, 2010 .تنهیا  آمیوزش  بیایی  سطوح به دستیابی که باورند این بر گذارانسیاست 

 ایین . (Oosterbeek & Van Praag, 2010) اسیت  پیذیر امکیان  1کیارآفرینی  آموزش طری  از

 دنییای  به خود عقاید و هاایده واردکردن از قبل که دهدمی فرصت فراگیران به هاآموزش گونه

 آمییوزش. (Montessory, 2006) برسییانند اثبییات بییه و کننیید آزمییایش را هییانآ کییار واقعییی

 بیه  و آوردمی فراهم فراگیران برای را شغلی ساختارهای و اهداف مشاغل، از درکی کارآفرینی

 .(Cheunge, 2008) کنید میی  کمی   آنیان  ذهین  در مثبت کارآفرینی هایدیدگاه گیریشکل

 یآموزشی  هایدوره یو به برگ ار دهندمی نشانمهم توجه  ینبه ا یآموزش سساتؤم از بسیاری

 در. ننییدکمییی اقییدام افییراد خودکارآمییدی و نگییرش ،دانییش، مهییارت یارتقییا بییرای کییاربردی

 دامیگسیب  کاستلی، ناکیس، پاپایان .است کارآفرینی مراک  عهدۀ بر مهم ۀاین وظیف ،هادانشگاه

 کارآفرینانیه،  هیای مهارت دهیشکل یبرا یرا بستر 1کارآفرینی ( آموزش2999) 2ماوروتاسا و

. داننییدمییی کارآفرینانییه هییایفعالیییت کننییدۀتسییهیل نییی  و فرهنیی  هییا،گییرایش هییا،شایسییتگی

 2یون(، یو و می  می  1311) 1(، می  کللنید  1314) 4شیومییتر  همچیون  مختلفیی  نظران صاحب

در خلی  ثیروت و    ینیکیارآفر  ییت اهم بر( 1331) 9( و شاور و اسکات1393) 7ین (، س1399)

 یج وی  ینی. این باور که آمیوزش کیارآفر  (13، ص 1194 یمی،)مق اندکرده تأکیدجامعه  ۀتوسع

 کیه  اسیت  داشیته  آن بیر  را اروپیایی  کشیورهای  شیود میاقتصادی محسوب  ۀبرای توسع یاساس

 هیای مثیا  تغیییر سیسیتم دبیرسیتان     رایبی  ؛کننید  ایجاد خود آموزشی سیستم در اساسی تغییراتی

 دورۀ یی   در کیه  دهید میی  را فرصت این آموزان دانشبه  2999سا   ۀفوری 19 تاریخایتالیا در 

                                                           
1  . entrepreneurship education 
2  . Papayannakis, Kastelli, Damigosb & Mavrotasa 
3  . entrepreneurship education 
4  . Schumpeter 
5  . McClelland 
6  . Low & MacMillan 
7  . Singh 
8  . Shaver & Scott 
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  شییییخان، دارییییانی،)احمیییدپور  بگیرنییید ییییاد هیییاشیییرکت میییورد در را مطیییالبی محیییدود

 . (1191 رضازاده،

 کیم  میی ان  بیه  توجیه  با و ،کارآفرینی آموزش ویژهبه ،آموزش زیاد بسیار اهمیت به توجه با

 هیم  (Goldstein & Ford, 2002) شیود می هاآموزش گونه این صرف که ایسرمایه بازگشت

 موفقییت  بر که هستند عواملی شناسایی به مندهعوق پژوهشگران هم و آموزشی اندرکاراندست

 . تأثیرگذارند آموزشی هایبرنامه اثربخشی و

 یونید پ یآموزشی  یکه اثربخش دهدمینشان  ینهزم یندر ا گرفتهانجام یقاتتحق یشینۀپ بررسی

اثربخش اسیت   یآموزش و (Goldstein & Ford, 2002)دارد  یرانفراگ هایویژگیبا  یکین د

 هیای ویژگیی  ی،آموزشی  یطمحی  هایویژگی)مانند  آموزشی عوامل بر عووهآن  یکه در طراح

فیردی توجیه     شیی یانگ یشیایندهای پ ینو همچن فراگیران یازهایشدن نبرآورده( به یرهو غ یمرب

 .(1193اسفندقه،  یاری)بخت (Towler & Dipboye, 2006)شود 

است که بیه   یرانگآموزش یاتها و خصوصیژگیوآن دسته از  یفرد یهایژگیومنظور از 

 یهیا یژگیی وو  ی شیانگ و یتیشخص یهایژگیو شود.یمآموزش آورده  یطها به محهمراه آن

 (-Salas & Cannonهسییتند یفییرد یهییایژگیییواز  ییهییامثییا  کییارآموز یشییناختیییتجمع

(Bowers, 2001  .و شخصیتی هایویژگی مانند گوناگون فردی عوامل تأثیر بسیاری تحقیقات 

 (Chuang, Liao, & Tai, 2005انییدکییرده بررسییی موزشیییآ پیامییدهای بییر را آموزشییی

(Chiaburu & Tekleab, 2005  (1193 اسفندقه، بختیاری)نشان پژوهش پیشینۀ بررسی لیکن ؛ 

 بیر  هم میان  صیورت  هبی  یانگی ش و شناختی عوامل تأثیر بررسی به اندکی تحقیقات که دهدمی

 بیه  نییاز  آموزشیی،  1خودکارآمیدی  پیژوهش،  ایین  در .انید ورزییده  مبادرت آموزشی پیامدهای

 هایپیامید  بیر  گیذار  اثیر  فیردی  هیای ویژگیی   1آموزشیی  انگیی ۀ / ییادگیری  انگیی ۀ  و 2شناخت

 خودکارآمییدی شییامل آموزشییی پیامییدهای بییا هییاآن رابطییۀ و شییده گرفتییه نظییر در آموزشییی

   .است شده بررسی آموزش انتقا  و آموزشی پس

                                                           
1. self-efficacy 
2. Need for Cognition 
3  . learning\ training motivation 
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( محسییوب 1377) 1بنییدورا اجتمییاعی شییناختی ۀییینظر یمفهییوم اصییل کارآمییدیخود ۀواژ

خیاص   یفتکل ی انجام  یبرا ییبر داشتن توانا یاشاره به باور فرد مبن کارآمدی. خودشود یم

بیر   یبیه انتظیارات شیخب مبنی     کارآمیدی خود ی ن یدر بافت آموزش. (Bandura, 1977) دارد

 (,Goldstein & Fordشیود  یاطیو  می   یموزشی آ یامیدهای پ ییا  یفانجام تکیال  یبرا یتوانمند

مراحییل  همییۀدر  یرومنییدن عییاملیشییکل  بییه یخودکارآمیید ی،آموزشیی هییایمحیییط در. 2002)

 یامید و هیم پ  آموزشیی  پیشیایند  هیم  را آن نامحققی  از برخیی  چنانچیه  ؛کنید میی  لعم یآموزش

. (Tannenbaum, Mathieu, Salas, & Cannon-Bowers, 1991) گیرندمیدر نظر  یآموزش

بیه    یو خودکارآمید  2آموزشیپیش یرا خودکارآمد یآموزش پیشایندشکل  به یخودکارآمد

 ییا  از مق ،پیژوهش  ایین  در. نامنید یمی  1آموزشیی پیس  یرا خودکارآمید  یآموزش پیامدشکل 

و  آموزشیی پییش  یسنجش خودکارآمد یبرا  (1331) 4کووینون  آموزشیپیش یخودکارآمد

 بیرای  یی  ( ن1333) 1بیراون  شیدۀ آموختیه  هایمهارت و دانش به نسبت خودکارآمدی مقیا از 

 هیای پیژوهش  در هیا پرسشینامه  یین اسیتفاده شیده اسیت. ا    آموزشیی پس یسنجش خودکارآمد

 ) Quinones,1995) Brown, 1999 Spiros, 2003 انید گرفتیه میورد اسیتفاده قیرار     بسییاری 

 .(1193اسفندقه،  یاری)بخت

 و معناییابی  بیه  مربیو   هیای موقعییت  یبیه سیازمانده   ییاز ن»از  سیت ا عبیارت  شیناخت  به نیاز

 (,Cohen «زنیدگی  تجارب ساختن منطقی و دانستن به نیاز اطوعات، سازییکیارچه های روش

(Stotland, & Wolfe, 1955, p. 291 . کیه در   ییآن معنا «نیاز» ۀاز کاربرد واژ 2کوهن منظور

میورد اسیتفاده قیرار     یسیتی ز یازهیای ن یگیر و د یو تشینگ  یگرسینگ  یبیرا  یشناخت یستمتون ز

 بییرای گییرایش و عوقییه نییوعی تییوانمیییمفهییوم را  ییینا یو ۀیییدبلکییه بییه عق ،نیسییت گیییرد مییی

 نیافتنیدستکه هدف  یزمان و استکه هدفمند  یرفتار یعنی ؛دانست علمی نیاز کردن برطرف

 نظیر  بیه  .(Cacioppo & Petty, 1982) شیود میی  منجیر تینش در فیرد    یجیاد به ا رسدمیبه نظر 

                                                           
1. bandura 
2  . pre-training self-efficacy 
3  . post-training self-efficacy 
4  . Quinones 
5. Brown 
6  . Cohen 
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 بیرای  بیشیتری  انگیی ش  دارنید  قیرار  بیاییی  سیطوح  در نییاز  ایین  نظر از که افرادی که رسد می

 مهیارت  و نگیرش  دانیش،  در بیشیتر  احتمیا   بیه  بنابراین و دارند آموزشی هایدوره در شرکت

 شیناختی  نییاز  کیه  کننید  می رفتار ایگونه به همواره افراد این. شد خواهد حاصل پیشرفت ها آن

 شیناخت  بیه  نییاز  مقییا   از پیژوهش  این در .(Cacioppo & Petty, 1982) شود برطرف هاآن

 در پرسشینامه  ایین  .اسیت  شیده  اسیتفاده  مفهوم این سنجش برای (1394) 1کاوو و پتی کاسیوپو،

 (Woo, Harms, & Kuncel, 2007 اسیت  گرفتیه  قیرار  اسیتفاده  میورد  بسییاری  هیای پیژوهش 

(Towler & Dipboye, 2006 (1131 داورپناه، و مختاری ؛1199 لطیفیان، و حسینی) . 

 یآموزشی  یامیدهای مهم و اثرگذار بیر پ  یرهایمتغ یگراز د آموزشی انگی ۀ/ یادگیری انگی ۀ

 شیود میی رفتیار   ییداری جهیت و پا  یختگیی، کیه موجیب برانگ   اسیت  فراینیدهایی است و شامل 

(Naylor, Pritchard & Ilgen, 1980) .انگیی ش  مورد در شده گ ارش تحقیقات بیشتر گرچه 

 بیه  ، (Goldstein & Ford, 2002) آموزشی هایمحیط نه هستند کاری محیط و کار به مربو 

 هیای بافیت  در آن نقیش  مبیین  توانید میی  آینیده  شیغلی  عملکردهیای  در انگیی ش  نقش حا  ره

( اسیتفاده  1331) 2ویلی   و نیو   ییادگیری  انگیی ۀ  مقیا  از ،پژوهش این در .باشد نی  آموزشی

 ,Tai, 2006) Chuang اسیت  شیده اسیتفاده   یاریبسی  هایپژوهشدر  نامهپرسش این. است دهش

Liao, & Tai, 2005) (1193اسفندقه،  یاری)بخت  

 در کیارآفرینی  هایآموزش اثربخشی سنجش برای که نمود اشاره باید پایانی نکتۀ عنوانه ب

( اسیتفاده  1332) 4هالتون 1انتقالی الگوی از شده اقتبا  «آموزش انتقا » ی سازه از پژوهش این

دانیش، مهارتهیا،    1یرانکیه آموزشیگ   ی انیی انتقا  آموزش عبارتسیت از م  یشده است. بطور کل

 (,Baldwin & Fordبرنید  یکسب کرده از آموزش را در عمل به کیار می   یرفتارها و نگرشها

 مشییتر  عوامییل: کننییدمییی یییفتعر گونییه اییین را سییازه اییین همچنییین محقیی  دو اییین. 1988)

 (Baldwin & Ford, 1988)انتقا  آموزش  یطو شرا آموزشی پیامدهای آموزش، دروندادهای

بیه   هیا آموزش گونه این انتقا  که مسئله این و کارآفرینی هایآموزش بودن بازده دیر دلیل به. 

                                                           
1  . Kao 
2. Noe & Wilk 
3. Transfer Model 
4  . Holton 
5  . trainees 
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 از پژوهشییگر ،اسییت  انتقییا شییرایط آوردنفییرآهم یبییرا یزمییان کییاف یمسییتل م طیی عملکییرد

را بیا   یهمخیوان  یشیترین کیه ب  (،1332) هیالتون  یانتقیال  یالگیو  ۀلفی ؤم سیه  مبنای بر ای پرسشنامه

سینجش انتقیا  آمیوزش     یدارنید، بیرا   هادانشگاه در شده انجام کارآفرینی هایآموزش یطشرا

 یمثبیت فیرد   یجیۀ و نت ینگرشی  یجۀانتقا ، نت ی ۀانگ :از عبارتند مؤلفهسه  ین. ااست کردهاستفاده 

Rouna 2000Holton III, Bates Seyler & Carvalho, 1997) (Holton III Bates, &  .

 یابیارزشیی بییرای جییامع مییدلیصییورت  بییه هییاپییژوهش از بسیییاری در (1332) هییالتون الگییوی

 (& ,Holton III, Bates, Seylerاسییت گرفتییه قییرار اسییتفاده مییورد زشیییآمو هییای برنامییه

(Carvalho, 1997 (1131 پور،یو عل یتوسل ی،نقشبند یدری،)ح. 

 

 موضوع  یاتبر ادب مروری
 2وو نی  ینپیا  یلی  ییت، ( و کالکوو1339) 1سییمیرین   و کالکوویت تحقیقات از حاصل هاییافته

 عیووه  هاسیت. بی   یآموزشی  یامدهایبر پ یو فرد یتیاز صفات شخص یبرخ  یرتأث ید( مؤ2999)

 کارآمیدی خود ماننید  فیردی  انگی شیی  متغیرهیای  کیه  دریافتنید ( 2999) همکاران و کالکوویت

 اثرگذارند. یآموزش یامدهایبر پ ی ن یادگیری انگی ۀ و آموزشیپیش

 خودکارآمییدی دارای افییراد کییه انییدنشییان داده یتجربیی تحقیقییات برخییی عییووه، هبیی

 (,Colquittدارنید  یحضیور در جلسیات آموزشی    یبیرا  یشیتری ب یی ش بیای انگ  1آموزشیی  پیش

(LePine & Noe, 2000; Chuang, Liao & Tai, 2005.   تغیییر  ن،امحقق یگرد هاییافتهطب 

 یخودکارآمیید یسییطوح بییای یییدایشپ یگییرد عبییارت هبیی یییا افییراد خودکارآمییدی در مثبییت

 آموزشیی  پیامیدهای  بیر  اسیت  رسییده  اتمیام  بیه  هیا کیه آمیوزش آن   فراگیرانیدر  آموزشی پس

بیه انتقیا     آموزشیی پس ی( نشان داد که خودکارآمد1193) یاریبخت مثا  یبرا ؛است اثرگذار

   .شودمی منجرآموزش به عملکرد 

 گراییی وظیفه با متغیر این که دریافتند( 1392) کاسیوپو و تیپ شناخت، به نیاز تأثیر زمینۀ در

                                                           
1. Colquitt, J. A. & Simmering 
2  . LePine & Noe 
3  . pre-training self-efficacy 
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 ماننید  هیایی ویژگی با گراییوظیفه( 1331) 1مونت و باری  هاییافته طب  بر و است ارتبا  در

 خیود  پیژوهش  در( 1193) بختیاری. است ارتبا  در محوریپیشرفت و سماجت کوشی،سخت

 در آن دنبیا   بیه  و باشید  ییادگیری  انگیی ۀ  بیرای  ندیپیشیای  توانید می گراییوظیفه که داد نشان

 ارتبیا  ( 2997) همکیاران  و وو همچنیین  ؛دهید  رخ عملکیرد  بیه  آمیوزش  انتقا  بعدی های گام

 دانیش  میی ان  و ییادگیری  در دهیخودنظم شناسی،وظیفه شناخت، به نیاز میان معناداری متوسط

 ایمقدمه دانش در تغییر( 1327) 2پاتری  کر  الگوی طب  بر. کردند کشف را افراد اخباری

 .  شودمی محسوب عملکرد به آموزش انتقا  نهایت در و رفتار تغییر برای

 عوامیل  مییان  رابطیۀ  رب تحقیقات از بسیاری ی،آموزش ۀی / انگیادگیری ۀی انگ یرتأث ینۀزم در

بیا   یآموزشی  یی ش انگ ۀرابطی  و (Colquitt & Simmering, 1998) موزشیی آ انگی ش و فردی

  کووینیون  یین بر ا اف ون. اندگذاشتهصحه  (Chuang, Liao, & Tai, 2005) یآموزش یامدهایپ

 خودکارآمییدی بییین میییانجی متغیییرصییورت  بییه یییادگیری ۀانگییی  کییه کییرد کشییف( 1331)

 .  کندمی عمل آموزشی پیامدهای و آموزشی پیش

 از هیدف انتقا  آموزش به عملکرد،  یتذکرشده و با توجه به اهم یپژوهش یشینۀتوجه به پ با

/ ییادگیری  ۀانگیی   و آموزشیی  خودکارآمیدی  اخت،شین  بیه  نیاز میان رابطۀ بررسی پژوهش این

از  ییب اسیت کیه کیدام ترک    یین پیژوهش ا  یاصیل  پرسش. بود آموزش انتقا  با آموزشی ۀانگی 

انتقیا    یآموزشی  ۀیی  / انگییادگیری  ۀانگی  و آموزشی دکارآمدیبه شناخت، خو یازن یرهایمتغ

 .کندمی بینییشآموزش را پ

 

 تحقیق شناسیروش
پییژوهش  ۀو جامعی  همبسیتگی پیژوهش از نییو    یین ا طیرح و طیرح پییژوهش:   کننیدگان شیرکت 

 بیوده  ناصیفها  دانشیگاه  کیارآفرینی  مرکی   میدت کوتاه آموزشی هایدوره در کنندگانشرکت

 یزمان ۀکه در باز گرفت صورت یکسان نبی از انتخابدر دستر  و  شیوۀ به گیرینمونه. است

بیال  بیر    1131تیا   1192از سیا    یپژوهشی  ۀدر دستر  بودند. کیل جامعی   1131 و زمستان یی پا

                                                           
1  . Barrick & Mount 
2  . Krikpatrick 
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خوشیه   یی   یاعضا ۀآن معمویً هم یتماه یلبه دل ،آموزشی هایپژوهش در. استنفر  1999

 1131و زمسیتان   یی پیا  یزمیان  بیازۀ  در نظیر  میورد  خوشیۀ  نی  پژوهش این در. ندشویم  یبررس

. دادنید  پاسخ پژوهش اب ارهای به( آموزشیپس و آموزشییشو در دو مرحله )پ ندانتخاب شد

 ایین  در 92/9 بازگشیت  میی ان جفت پرسشنامه بیود کیه بیا     299 شدهارسا  هایپرسشنامه تعداد

 مرکیی  آموزشییی هییایدوره عنییاوین. اسییت شییده بازگردانییده پرسشیینامه جفییت 124 پییژوهش

. بیور   و دانیش  میدیریت  برندسیازی،  وکیار، طرح کسیب  ینتدو :از بودند عبارت کارآفرینی

دانیش،   یارتقیا  بیرای  شیرایطی  آوردنفیراهم  بیا  که است این هادوره این همۀ مشتر  ویژگی

 بیه  هیا آن درکارآموزان احتما  انتقا  آموزش بیه عملکیرد را    یمهارت، نگرش و خودکارآمد

 921/1 هیا آن سین  معییار  انحیراف  و سیا   17/24 کنندگانشرکت سن میانگین. آوردمی وجود

 هیا آن یوتتحصی  یی ان م و درصد زن بودند 21مرد و  کنندگانشرکت درصد 13 ینهمچن ؛بود

 بود.  یدرصد دکتر 7/1و  یسانس% فو  ل2/11 یسانس،% ل1/41 شامل

 هیای پرسشینامه  و آموزشیی یشپی  ۀمرحلی  هیای پرسشینامه  دسیته  دو شامل: پژوهش اب ارهای

 .بودند آموزشیپس ۀمرحل

 کاسییوپو،  شناخت به نیاز مقیا : از بودند عبارت تحقی  آموزشیپیش مرحلۀ هایپرسشنامه

 ۀانگیی   پرسشینامۀ  و( 1331) کووینون  آموزشیپیش خودکارآمدی مقیا (، 1394) کاوو و پتی

 (. 1331) ویل  و ون یادگیری

 خودکارآمیدی  پرسشینامۀ : از بودنید  عبیارت  نیی   تحقیی   آموزشیپس مرحلۀ هایپرسشنامه

 .آموزش انتقا  ساختۀمحق  پرسشنامۀ و( 1333) براون آموزشیپس

 و کاسییوپو  شیناخت  بیه  ییاز ن الیِؤسی  19 مقییا   از پرسشینامه  این :شناخت به نیاز پرسشنامۀ

 یاصیل  یا از مق ا ؤس 3 این. استآن  الیؤس 3 ۀشد( اقتبا  شده و فرم کوتاه1394) همکاران

 کیارآفرینی  کی  امر کیارآموزان  شیرایط  بیا را  یهمخیوان  یشیترین که ب اندشده اقتبا  ایبه گونه

در  ا ؤسی  هیر  ،پرسشینامه  ایین  درشیود.   یخیوددار  یی  ن مشابه ایتؤس پرسیدن از و باشند داشته

. اسیت  شیده  گیذاری نمره (موافقم بسیار = 2 تا مخالفم بسیار =9) ایدرجه 7قالب طیف لیکرت 

 & Cacioppo, Petty انید پرسشنامه گ ارش کرده ینا 1روایی بر دا  شواهدی متعدد مطالعات

                                                           
1  . validity 
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Kao, 1984) (Tuten & Bosnjak, 2001 .درونیی ایین    1پاییایی ( 1394) همکاران و کاسیوپو

 ،پیژوهش  این در. اندکردهگ ارش  93/9ضریب آلفای کرونباخ  ۀمقیا  را با استفاده از محاسب

 آمد.  دست هب 742/9 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با شدهفرم کوتاه ینا یدرون یاییپا

 خودکارآمیییدی مقییییا  از پرسشییینامه ایییین: آموزشییییپییییش خودکارآمیییدی پرسشییینامۀ

در قالیب   ا ؤهیر سی   کیه  اسیت  ا ؤسی  19 دارای و شیده  اقتبا ( 1331) کووینون  آموزشی پیش

. اسیت  شیده  گیذاری نمیره ( میوافقم  بسییار = 1 تیا مخیالفم   بسییار  =1) ایدرجیه  1 یکرتل یفط

 (Quinones, 1995 انید کیرده پرسشینامه گی ارش    یین ا ییی دا  بر روا یمتعدد شواهد مطالعات

(Spiros, 2003 . ضیریب  ۀرا بیا اسیتفاده از محاسیب    ییا  مق این درونی پایایی( 1331) کووینون 

پرسشینامه بیا    یین ا یدرونی  ییایی پا ،پیژوهش  ایین  در. اسیت  کردهگ ارش  72/9کرونباخ  یآلفا

 آمد.  دست هب 799/9کرونباخ  یآلفا یباستفاده از ضر

نیو و    ییادگیری  ۀانگیی   مقیا  ازپرسشنامه  ین: ایآموزش ۀانگی / یادگیری ۀانگی  پرسشنامۀ

 1 یکیرت ل ییف در قالیب ط  ا ؤهیر سی   کیه  اسیت  ا ؤسی  9 دارای و شده با ت( اق1331) 2یل و

مطالعیات متعیدد    .اسیت  شیده  گیذاری نمیره ( میوافقم  بسییار = 1 تیا  مخیالفم  سیارب=  1) ایدرجه

 ,Noe & Wilk, 1993) Spiros انید کیرده پرسشینامه گی ارش    یین ا ییی دا  بیر روا  یشیواهد 

2003). یآلفیا  یبضیر  ۀرا با اسیتفاده از محاسیب   یا مق ینا یدرون یایی( پا1331) یل نئو و و 

( 1193) ییاری ( و بخت2991) اسیییروز  دیگیری،  مطالعیات  در. انید کیرده گ ارش  97/9کرونباخ 

 ایین  در. انید دهکیر  گی ارش  92/9 و 91/9 ترتییب هبی  یا مق ینا یکرونباخ را برا یآلفا یبضر

 آمد.   دست هب 791/9کرونباخ  یآلفا یبپرسشنامه با استفاده از ضر ینا یدرون یاییپا ،پژوهش

 در یخودکارآمید  الیؤسی  7 مقیا  از پرسشنامه این: آموزشیپس خودکارآمدی پرسشنامۀ

اسیت کیه     ا ؤسی   2 ی( اقتبا  شده و دارا1333براون ) شدۀآموخته هایدانش و مهارت مورد

 گیذاری نمیره  (موافقم بسیار= 1تا  مخالفم بسیار= 1) ایدرجه 1 یکرتل یفدر قالب ط ا ؤس هر

 (,Brown انید کیرده  گی ارش  پرسشنامه این روایی بر دا  شواهدی متعدد مطالعات .است شده

را بیا اسیتفاده از    ییا  مق ایین  درونیی  پاییایی ( 1333) براون. (1193اسفندقه،  یاری)بخت ،1999)

                                                           
1. reliability 
2. Noe & Wilk 
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( 1193) یاریبخت یگری،د مطالعۀ در. است کردهگ ارش  92/9کرونباخ  یآلفا یبضر محاسبۀ

رو با حیذف آن   یناز ا ؛ندارد هایهگو یربا سا  یکاف یهمسان هاپرسش از یکی که کرد مشاهده

 نظیر  تجدیید  فیرم  ایین  از نی  حاضر پژوهش در. آمد دست هب 9/9کرونباخ  یآلفا یبضر یهگو

نظیر   یید فیرم تجد  یین ا یدرون یاییپا ،پژوهش یناستفاده شده است. در ا (1193) یاریبخت ۀشد

 آمد.  دست هب 799/9کرونباخ  یآلفا یبشده با استفاده از ضر

 و کیارآفرینی  هیای آمیوزش  بیودن دیربازده دلیل به(: ساخته)محق  آموزش انتقا  پرسشنامۀ

 آوردن فیراهم  یبیرا  یزمان کیاف  یبه عملکرد مستل م ط هاآموزش گونه این انتقا  که مسئله این

 یاز الگیو  لفیه ؤم سیه با شیش سیؤا  بیر طبی       ایپرسشنامه پژوهشگر ،است وابسته انتقا  شرایط

 هییایآمییوزش شییرایط بییا را همخییوانی بیشییترین کییهکییرد  یطراحیی را( 1332هییالتون ) یانتقییال

 اجیرا  بیه از کیارآموزان   اینمونیه  یبیر رو  مقیدماتی  صیورت  هبی  و اشتندد شدهانجام ینیکارآفر

سییس   ؛یمثبت فرد یجۀو نت ینگرش یجۀانتقا ، نت ی ۀانگ :از بودند عبارت لفهؤم سه این. رآوردد

عامیل در پرسشینامه    سیه  ایین  وجیود  یید ؤم هایافتهداده ها انجام گرفت و  یعوامل بر رو یلتحل

 یکیرت ل ایگ ینیه  پینج  ییف پرسشینامه بیر اسیا  ط    یین ا گذارینمره. (KMO=  711/9)بودند 

 یین ا 1رواییی  ضیریب  سینجش  بیرای  پژوهشیگر . اسیت ( میوافقم  سییار ب= 1 تیا  مخالفم بسیار= 1)

در  یید با ایدوره ینسازه در آن است )به نظر مین چنی   یکه روح کل را جمله ی  ینپرسشنامه ا

 یشیتری ب یشیرفت روز پ ینبود تیا بید   ینچرا که اگر چن ،شود گنجاندهمن  یلیتحص ۀرشت درو 

 یبضیر  ایین کیه   یدسینج  ییا  آن را با کل مق یهمبستگ یبو ضر پرسید (داشتم عمل ۀیندر زم

 743/9کرونباخ  یآلفا یببا استفاده از ضر یا مق ینا یدرون یاییپا .است آمده دست هب 12/9

  .آمد دست هب

 

 هایافته
 شیرح  کننیدگان شیرکت  هیای ویژگیی  قسیمت  در شناختیجمعیت متغیرهای به مربو  هاییافته

 2 جیدو   در و پیژوهش  اب ارهیای  سینجی روان و توصییفی  هایشاخب ،1 جدو  در. شد داده

 .است شده آورده یکدیگر با پژوهش متغیرهای درونی همبستگی

                                                           
1  . validity coefficient  
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 پژوهش ابزارهای سنجیروان و توصیفی هایشاخص. 1 جدول

 میانگین متغیرها
 انحراف
 معیار

 روایی ضریب پایایی ضریب
 پژوهش در

 حاضر

 یارمع خطای
 گیری اندازه

 ضریب
 پژوهش تغییرات

 بختیاری

 پژوهش
 حاضر

 74/4 232/2 _____ 464/0  64/6 46/53 شناخت به نیاز. 1
 خودکارآمدی. 2

 آموزشیپیش
71/20 31/2 64/0 466/0 _____ 133/1 55/6 

 06/7 463/1 _____ 401/0 64/0 01/5 56/24 آموزشی انگیزش. 5
 خودکارآمدی. 6

 آموزشیپس
25/20 57/5 60/0 400/0 _____ 634/1 74/3 

 36/4 465/1 34/0 467/0 _____ 66/5 70/22 آموزش انتقال. 3

 
 یادگیری، انگیزش آموزشی،پیش خودکارآمدی شناخت، به نیاز متغیرهای درونی همبستگی. 2 جدول

 آموزش انتقال و شیزآموپس خودکارآمدی

 5 4 3 2 1 متغیرها

     1 شناخت به نیاز. 1
    1 124/0 آموزشیپیش خودکارآمدی. 2
   1 366/0** 552/0** آموزشی انگیزش. 5
  1 245/0** 640/0** 123/0 آموزشیپس خودکارآمدی. 6
 1 676/0** 254/0** 216/0** 223/0** آموزش انتقال. 3

** 91/9p< 

 

 انتقیا   و آموزشیی  انگیی ش  بیا  شیناخت  بیه  نیاز شود،می موحظه 2 جدو  در که طورهمان

 خودکارآمیدی  از کیدام هیی   بیا  و( >91/9p) دهدمی نشان را معناداری و مثبت روابط آموزش

 متغیرهیای  همیۀ  مییان  کیه  دهید میی  نشیان  نتیایج  همچنیین  نیدارد؛  معناداری رابط آموزشی های

 متغیییر میییان اییین از داردکییه وجییود معنییاداری و مثبییت روابییط آمییوزش انتقییا  و پییژوهش

 (.>91/9p و =439/9r) دارد آموزش انتقا  با را همبستگی بیشترین آموزشیپس خودکارآمدی

 هیای خودکارآمیدی  شیناخت،  بیه  نییاز  متغیرهیای  از اسیتفاده  با آموزش انتقا  بینیپیش منظور به
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 1 جیدو   در آن نتیایج  کیه  شید  اسیتفاده  گیام بهگام رگرسیون روش از آموزشی انگی ش و آموزشی

 .است آمده
 بینپیش متغیرهای از استفاده با آموزش انتقا  بینیپیش. 1 جدو 

 متغیر
 مالک

 متغیرهای
 بین پیش

R 2
R 2

∆R F B β SEB t 

 انتقال
 آموزش

 خودکارآمدی
 آموزشی پس

*676/0 266/0 266/0 *347/35 670/0 646/0 047/0 *044/4 

 به نیاز
 شناخت

*323/0 243/0 244/0 *407/50 127/0 144/0 035/0 *667/2 

* 91/9p<  

 خودکارآمیدی  او  گیام  در کیه  دهید میی  نشان گامبهگام رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
 وارییانس  از 249/9 و شودمی آموزش انتقا  بینیپیش برای رگرسیون معادلۀ وارد آموزشیپس
 به تبیین قدرت دوم گام در شناخت به نیاز متغیر شدناضافه با که( >91/9p) کندمی تبیین را آن
 متغییر  دو تنها بینپیش متغیر چهار میان از که دهدمی نشان نتایج این(. >91/9p) رسدمی 271/9

 در هیم  با و ندهست آموزش انتقا  بینیپیش به قادر شناخت به نیاز و آموزشیپس خودکارآمدی
 (.>91/9p)کنندمی تبیین را آموزش انتقا  از درصد 1/27 حدود
 

 یریگنتیجه و بحث
 بیه  نییاز  شیامل  پیژوهش  متغیرهای همۀ یانوجود روابط مثبت معنادار م بیانگرپژوهش  ینا نتایج

 یو خودکارآمید  یآموزشی  ۀانگیی  / ییادگیری  ۀانگیی   آموزشیی، یشپی  یخودکارآمد شناخت،
 ییاز ن ییر متغ که دهدمی نشان هایافته متغیر، اولین بررسی در. استبا انتقا  آموزش  آموزشیپس

 یندارد. ا یو انتقا  آموزش روابط مثبت معنادار یآموزش ۀی / انگیادگیری ۀی به شناخت با انگ
کیه هرچیه    یافتندمحققان در ین. ااست( 1392) یو پت یوپوپژوهش کاس یجنتا یدر راستا هایافته
 یفبیا تکیال   یذهنی  ییری از درگ ،باشیند  داشیته  قرار بایتری سطح در شناخت به نیاز نظر از افراد

 هیا آن فکری تنش از که کنندمی انتخاب را هاییموقعیت همواره و برندیلذت م ی چالش برانگ
 شیدۀ تیدریس  درو  از غییر  محتوایی و عناوین دارای چون نی  کارآفرینی هایآموزشبکاهد. 
 بیرای  تماییل  و کننید میی را جیذب خیود    یشناخت یافراد با کنجکاو ،هستند دانشگاه در رسمی
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 بیه  نیاز که اندکرده کشف دیگر پژوهشی در محق  دو این. انگی انندمی بر آنان در را یادگیری
در  یی  ( ن1193) بختییاری .  (Petty & Cacioppo, 1986) اسیت  میرتبط  گراییوظیفه با شناخت

 عمیل  آموزشیی  انگیی ش  بیرای  پیشیایندی شیکل   بیه  گراییوظیفهپژوهش خود کشف کرد که 
 هاییافته طب  بر. دهدمی رخ عملکرد به آموزش انتقا  بعدی هایگام در آن دنبا  به و کند می

 ۀانگیی   بیا  شناخت به ازنی بین رابطۀ توانمی مذکور پژوهشی شواهد و حاضر پژوهش از حاصل
 .کرد ییدو انتقا  آموزش را استنبا  و تأ یادگیری

 هیای  خودکارآمیدی  نییا از وجیود روابیط مثبیت معنیادار م     یحیاک  ینهمچنی  تحقیی   هیای یافته 
 و تیاننبوم  تحقیقیات  هیای یافتیه بیا   یجیه نت یین اسیت. ا  یآموزشی  ۀانگیی  / ییادگیری  ۀانگیی   و آموزشی
 همخیوانی ( 1193) بختییاری  و( 2999) همکیاران  و کالکوویت(، 1331) کویینون (، 1331) همکاران

 پیامید  هیم  و پیشیایند عنوان  بههم  یدرا با یکه خودکارآمد یافتند( در1331و همکاران ) تاننبوم .دارد
 ۀانگیی   طریی   از آموزشی پیش ارآمدیخودک که دریافت( 1331) کووینون . گرفت نظر در آموزشی
 یی  ن( 2999) همکیاران  و کالکووییت  پیژوهش  نتیایج . گذاردیم یرتأث یآموزش یامدهایبر پ یادگیری
 یامیدهای و پ آموزشیی یشپی  یخودکارآمید  ینبی  ۀدر رابطی  یآموزشی  ۀانگی  میانجی نقش تأییدکنندۀ

 پاییداری  و شیدت  جهیت،  عنیوان  بیه  آموزشی انگی ۀ ،(1331) 1فرکان تعریف برطب . است یآموزش
 یاجتمیاع  ییادگیری  ییۀ . نظرشیود میی  ییف تعر یآموزشی  هیای محیط در یادگیری با مرتبط رفتارهای
را  ییه توج یین ا یآموزشی  یی ش و انگ آموزشیی پیش یخودکارآمد ینب ۀ( در مورد رابط1377بندورا )
مطلیوب   یامیدهای بیه پ  یشیتر بیای بیه احتمیا  ب    یخودکارآمد یآنجا که افراد دارا ازکه  دهدمیاراوه 
 وی. شید  خواهنید  برانگیختیه  بیشیتری  احتمیا   به بنابراین ،اندیشند میجهت و شدت توش  یداری،پا

. شیوند میی  یختیه برانگ یامدانتظارات پ ی بای در ابتدا از طر یخودکارآمد یکه افراد دارا داردمی بیان
 یختیه برانگ یشیرکت در جلسیات آموزشی    یافیراد را بیرا   گونیه  این توانندمی یمطلوب قو یامدهایپ

هیر دو   پیامید و انتظیارات   یکیه خودکارآمید   یدرسی  یجیه نت یین بیه ا  یگیر د یکنند. بندورا در پژوهشی 
 کییه چییرا ؛اسییت بیشییتر خودکارآمییدی تییأثیر ولییی بگذارنیید تییأثیر یییادگیری انگییی ۀبییر  تواننیید مییی

 هبی  هیای  موقعییت  در نقیش  ایفای برای اشتوانمندیفرد در مورد  هایقضاوت شامل خودکارآمدی
 یبیرا  ینبنیابرا  و کند بینیپیش را انتظار مورد پیامدهای تواندمی ی طر ینآمده است و فرد از ا دست

                                                           
1  . Kanfer 
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  .  (Bandura, 1986) باشد داشته تریقوی ی ۀانگ یادگیریو  یشرکت در جلسات آموزش
در پیژوهش حاضیر    یی  و انتقیا  آمیوزش ن   یآموزشی  یها یخودکارآمد ینمعنادار ب روابط

در پژوهش خیود   یدارد. و ی( همخوان1331) 1ساکس پژوهش هاییافته با نتیجه این. شد ییدتأ
 ییاری بیا انتقیا  عملکیرد رابطیه دارد. بخت     آموزشیی یشپی  یکیه خودکارآمید   یدرس یجهنت ینبه ا
و  انتقیا  عملکیرد    یآموزشی  یها یخودکارآمد یانکه م یافتدر پژوهش خود در ی ( ن1193)

 وجود دارد.  یروابط معنادار
بیه   ییاز ن ییر پیژوهش تنهیا دو متغ   یرهیای متغ همیۀ  ییان که از م گفت یدبا یانیپا یافتۀعنوان  به

 مید   در. دارنید  را آمیوزش  انتقیا   بینیی پییش  توانیایی  آموزشیی پیس  یشناخت و خودکارآمد
 بینیی یشقیادر بیه پی    ،آموزشیپس یبه شناخت، بعد از خودکارآمد یازن یرمتغ ،حاضر رگرسیون

 و خیود  شیناختی  فرایندهایدانش فرد در مورد  2،فراشناخت نظریۀ طب  بر. است آموزش انتقا 
 زمینیۀ  درفیرد   یمیبیا خیودتنظ   توانید میی در ارتبیا  اسیت    هیا آن بیا  کیه  هرچی ی و هاآن نتایج
 ارتبیا   ییادگیری  نتیجیه  در و شیناختی  راهبردهیای  ییا  هیا شناخت اصوح و بازبینی ،ری ی برنامه
انتقیا  آمیوزش ابتیدا     ییین از تب یبخش اعظمی  حاضر، پژوهش در. (Flavell, 1979) باشد داشته

بیه شیناخت کیه بیا      ییاز انجام شده است و پیس از آن ن  آموزشیپس یخودکارآمد یرتوسط متغ
انتقیا    بینیی پییش  بیه  قیادر  دهید، یخود به فرد می  دربارۀ یفراشناخت در ارتبا  است و اطوعات

 ییادگیری  انتقیا   در فراشیناخت  نقیش  زمینیۀ  در فیوو   اعتقیادات  بیا  هایافته این. استآموزش 
 بیرای  اشنهیایی  توانیایی  میورد  در فیرد  ادرا  از آموزشیپس خودکارآمدی. دندار همخوانی

 هیای پیچییدگی  میورد  در در فیرد  دانیش  از فراشیناخت  و گویید می سخن آموزش از پس عمل
 دهید می وی به اطوعاتی کند عمل موف  عمل در تواندمی چقدر نهایت در اینکهو  اششناختی

(Flavell, 1979) . 
و  آموزشیی پییش  یخودکارآمید  یمتغیرهیا  وجیود  مؤیید  رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
 هیای یافتیه بیا   یجنتیا  یین انتقا  آمیوزش نبودنید. ا   بینیپیشدر  آموزشی انگی ۀ/ یادگیری انگی ۀ
 هیای پیژوهش  مثیا   بیرای ) اسیت  تضیاد  درانتقا  آموزش  بینیپیش ینۀدر زم نامحقق از بسیاری
سیاختار،   تیوان میی را  یجنتا هماهنگینا ینا یل. دل(1193) بختیاری و( 2991) همکاران و چان 

                                                           
1  . Saks 
2  . metacognition 
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 ؛دانسیت  هیا دانشگاه کارآفرینی مراک  در انجام حا  در هایآموزش هایویژگیو  ری یبرنامه
سرفصیل در درو    یین حاضر بیه گنجانیدن ا   ینظام آموزش توجهیبی یلبه دل ،دیگر عبارت به

 نبود ی و ن یلتحص یاز ابتدا ینیبا اصو  کارآفر یانمختصر دانشجو ییو آشنا یدانشگاه یرسم
 ایجییاد جییهنتی در و هییاگونییه کییو  ییینشییرکت در ا یبییرا یاندانشییجو ۀدر همیی یکییاف ۀییی انگ

 از حاصیل  هیای یافتیه  کننده،افراد شرکت یآموزش ۀی / انگیادگیری ۀانگی  در دامنه محدودیت
 .ندارد پیشین آموزشی هاییافته با را یزم همخوانی پژوهش این

بیه صیورت داوطلبانیه     کیارآموزان  بیشیتر  ینکهاو  ا .دارد عمده محدودیت دو پژوهش این
 ینیۀ در زم یانیدک  قبلی دانش تا افراد این اینکه دوم و شوندمی ینیجذب مراک  آموزش کارآفر

/ ییادگیری  انگیی ۀ و البتیه   خودکارآمیدی  در احنمایًمورد  ینکه ا دارند یسمورد تدر یمحتوا
 ییده ناد تیوان نمیی  را پیژوهش  ایین  در محیدودیت  دو ایین . اسیت  آنان اثرگذار آموزشی انگی ۀ

 .گیرد صورت هاآن بهبا توجه  باید هایافته تعمیمگرفت و 
 

 هاپیشنهاد
 و شیناخت  به نیاز هایسازه که موضو  این به عنایت با و پژوهش از حاصل هاییافته به توجه با

 بیا  کیه  داشیت  انتظیار  تیوان میی  هستند، ارتقا قابل آموزش طری  از آموزشیپس خودکارآمدی
 در. یابید  افی ایش  عملکیرد  بیه  آموزش انتقا  متغیر دو این مبنای بر آموزشی هایبرنامه طراحی
بیه شیناخت و    ییاز ن هیای ویژگیی  ارتقای به هاکه در آن ،آموزشی هایبرنامه یبا طراح ،حقیقت

 .داد اف ایش را عملکرد به آموزش انتقا  توانمیتوجه شود،  فراگیران خودکارآمدی
 یرهیای متغ یو حتی  انگی شیی  -شیناختی  متغیرهیای  دیگیر  که شودمی یشنهادپژوهشگران پ به
نیو    یین اسیتفاده شیده در ا   ییادگیری بیا سینجش اصیو      یی  و ن نندکرا وارد پژوهش  یتیشخص

 ؛رسیانند  ییاری  ینیکیارآفر  هایآموزشآن در  یارتقا چگونگی و اثربخشی فهم به ها،آموزش
 شیود می یهتوص ینی،و کارآفر یآموزش، اعم از آموزش رسم کارانرانددست به ین،بر ا اف ون
 یشیتر در شناسیاندن هرچیه ب   ینمبیذو  دارنید و همچنی    ییژه فراشیناخت توجیه و   هیای جنبهکه به 
 و کننید  کوشیش در آنیان   ییادگیری  ۀیی  انگ یجادا و دانشجویان به کارآفرینی مختلف های جنبه
 یخودکارآمید  یارتقیا  به که کنند طراحی یادگیری اصو  با ایگونهرا به  یآموزش هایبرنامه

 افراد کم  کند.  
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