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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی خالقیت
و هوشیاری کارآفرینانه است .جامعه آماري اين پژوهش ،مدیران ارشد  140شرکت راهبردی کشور است که از
این میان 105 ،شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتهاند .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه است که
سطح روایی و پایایی آن ،برای تمامی سازهها مورد قبول بوده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها  ،از روش
مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که آموزش
کارآفرینی و خالقیت بر دستگاه فکری کارآفرینانه بيتأثیر است ،اما آموزش کارآفرینی بر خالقیت و هوشياري
تأثیر دارد .همچنین ،هوشياري نقش میانجی را در رابطهی آموزش کارآفرینی و دستگاه فکری کارآفرینانه ایفا
ميكند.
واژگان كليدي :آموزش كارآفريني ،خالقيت ،هوشياري كارآفرينانه ،دستگاه فكري كارآفرينانه.
 -1استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران.
 -*2کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید شهید بهشتی ،ایران /.نویسنده مسوول مکاتبات
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 -1مقدمه

یکی از زمینهﻫای مطالعاتی در حال رشد ادبیات کارآفرینی ،ابعاد و مولﻔهﻫای شناﺧتی و الگوﻫای
تصمیﻢﮔیری کارآفرینان است .براساس ایﻦ دیدﮔاه ،تﻔاوت کارآفرینان و ﻏیرکارآفرینان به نحوه شناﺧت و
تحلیل آنها نسبت به محیﻂ ،باز میﮔردد .به عبارت دیگر ،فرایندﻫای ادارکی و شناﺧتی کارآفرینان در کشﻒ

1

و بهرهبرداری 2از فرصتﻫا متﻔاوت است و به عنوان یﻚ عامل موﺛر ،در ﮔرایش کارآفرینانه عمل میکند
) .(Baron, 1998; Wadeson, 2006در سالﻫای اﺧیر  ،توجه ویﮋهای به دستگاه فکری کارآفرینانه 3شده است.
دستگاه فکري ،به آن دسته از سازوکارﻫای شناﺧتي و ﻗابلیتﻫای انطباق رفتاری اﻃالق میشود که ،به پویایی،
انعطاﻑ و ﺧودتنﻈیمی در مواجهه با محیﻂﻫاي دارای ابهاﻡ ،ميانﺠامد ) .(Haynie et al., 2010دستگاهﻫای
فکری ،راﻫبردﻫای انعطاﻑپذیر را توصیﻒ ميکند که در تعامل و تﺠربه فرد با محیﻂ تغییر ميکنند و رشد ميیابد
).(Cohen & Axelrod, 2000; Gollwitzer, 1990; Neck & Houghton, 2006; Neck & Manz, 1996
براساس ایﻦ مﻔهوﻡ ،برای آنکه فردی به فعالیت کارآفرینانه ﮔرایش نشان دﻫد ،باید مﺠموعه الگوﻫای فکری
و شناﺧتی وی ،محرﻙ رفتار کارآفرینانه باشد .با توجه به پﮋوﻫشﻫایی که اﺧیرا ً انﺠاﻡ شده است ،دستگاه
فکري بر فعالیتﻫاي کارآفرینانه افراد تﺄﺛیر میﮔذارد و از آنﻫا نیﺰ تﺄﺛیر ميپذیرد ).(Munoz et al., 2011
برﺧی محققان ،دستگاه فکري کارآفرینان ،را معادل ﮔرایش به کارآفرینی میدانند )(Cope & Pittaway, 2007
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

و معتقدند ﺧودکارآمدي ادراکی 4که حاصل دستگاه فکری کارآفرینانه است ،به تقویت نیات کارآفرینانه
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آموزش بر دستگاه فکری ،میتوان به بهبود دستگاه فکری کارآفرینانه از ﻃریﻖ برﮔﺰاری دورهﻫای آموزشی
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امید داشت .بهعالوه ،در پﮋوﻫشﻫای مرتبﻂ با آموزش و دستگاه فکری کارآفرینانه ،توجه اندکی به نقش

منﺠر ﺧواﻫد شد ).(Bandura, 1986
با وجود ﮔسترش مطالعات در زمینه دستگاه فکری کارآفرینانه ،پﮋوﻫشﻫای پیشیﻦ بیشتر بر پیامدﻫای ایﻦ
مﻔهوﻡ ،مانند موفقیت در فرآیند تشﺨیﺺ فرصت ) (Munoz et al., 2011پیادهسازی موفﻖ کارآفرینی راﻫبردی
) ،(Ireland et al., 2003مﺰیت رﻗابتی ) (Snow et al., 2000و موفقیت سازماني ) (Brorström, 2002تمرکﺰ
داشته و مطالعات کمی ،به بررسی عوامل موﺛر بر دستگاه فکری کارآفرینانه و از جمله تاﺛیر کارآفرینی در
تقویت دستگاه فکری پرداﺧتهاند .ﻫمیﻦ مطالعات اندﻙ ،برﮔﺰاری دورهﻫاي آموزشي مرتبﻂ با کارآفریني
بر دستگاه فکري کارآفرینانه را موﺛر میدانند
et al., 2013; Walter et al., 2013

) ;Cope & Pittaway, 2007; Neck & Greene, 2011
d

 .(Martinبیشتر ایﻦ پﮋوﻫشﻫا بر اﻫمیت کیﻔیت دورهﻫای آموزشی

تاکید دارند .تداوﻡ مسیر پﮋوﻫشی مذکور دارای یﻚ مﺰیت اساسی است ،آنﻫﻢ اینکه در صورت تﺄیید تاﺛیر

عوامل میانﺠی شده است .سالسویﻚ و ﻫمکارانش ) ،(2013با بررسی عوامل مﺆﺛر بر شدت دستگاه فکری
کارآفرینانه دانشﺠویان ،بهصورت ﺿمنی به نقش میانﺠی متغیرﻫای ﻫوشیاری کارآفرینانه و مﺨاﻃرهپذیری
اشاره کردهاند ) .(Solesvik et al., 2013یکی دیگر از شکاﻑﻫای تحقیقاتی موجود ،عدﻡ تمرکﺰ پﮋوﻫشﻫا
بر محیﻂﻫاي صنعتي است که ﻗابلیت تعمیﻢپذیری مطالعات دانشگاﻫی را با سوال مواجه میکند.
با توجه به بررسیﻫای صورت ﮔرفته ،مطالعه تاﺛیر کیﻔیت دورهﻫای آموزشی کارآفرینی بر دستگاه فکری
کارآفرینانه و شناسایی عوامل میانﺠی یﻚ مسیر پﮋوﻫشی مﻔید ،برای تقویت کارآفرینی فردی و سازمانی
میﮔشاید .بر ایﻦ اساس ،ﻫدﻑ پﮋوﻫش حاﺿر ،بررسي تﺄﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه
با توجه به نقش میانﺠی ﺧالﻗیت و ﻫوشیاری کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی است .ماﻫیت صنعتی ایﻦ
شرکتﻫا باعﺚ میشود که  ،بهشدت بهدنبال فناوريﻫاي سطح باﻻ برای افﺰایش دومنﻈورهسازي ﻗابلیتﻫا و
ﻇرفیتﻫاي ﺧود باشند و در ایﻦ راستا ،دورهﻫای آموزشی فراوانی در زمینهﻫای مرتبﻂ با کارآفرینی برﮔﺰار کنند.

 -1-2دستگاه فكري كارآفرينانه
مﻔهوﻡ دستگاه فکری ،به پﮋوﻫشﻫاي روانشناسي مکتﺐ ورزبورگ که توسﻂ اوزوالد کولﭙه 7در اواﺧر
ﻗرن نوزدﻫﻢ پایهریﺰي شد ،برميﮔردد .ایﻦ پﮋوﻫشﻫا نشان میدﻫند که »افراد« ویﮋﮔيﻫاي مرتبﻂ با
وﻇایﻔي که از آنﻫا ﺧواسته شده را بهﻃور ناﺧودآﮔاه و ﺧودکار انتﺨاﺏ ميکنند و ویﮋﮔيﻫاي بياﻫمیت
را کنار ميﮔذارند ) .(Humphrey, 1951مطالعهاي درﺧصوﺹ ﻗدرت تﺄﺛیرﮔذاري دستگاه فکري بر
عملکرد افراد در زندﮔي ) (Dweck, 2008دستگاه فکري را اینگونه تعریﻒ کرده» :باورﻫایي که در
شکلﮔیري ویﮋﮔيﻫاي شﺨصیتي موﺛرند« و ممکﻦ است بر تماﻡ شﺌونات زندﮔي افراد سایه اندازند
) .(Haynie et al., 2010در واﻗﻊ دستگاهﻫاي فکري عملیاتﻫاي شناﺧتي ) (Freitas et al., 2004و
ﻗابلیت انطباق شناﺧتي محسوﺏ ميشوند که عبارت است از ،توانایي پویا ،منعطﻒ و ﺧود تنﻈیﻢ بودن
شناﺧت افراد در ﻗبال محیﻂﻫاي با عدﻡ ﻗطعیت و پویا ) .(Haynie et al., 2010شناﺧتﻫاي ﻗابل
انطباق از آن جهت اﻫمیت دارند که در دستیابي به نتایج مطلوﺏ از فعالیتﻫاي کارآفرینانه نقشي مﺆﺛر
ایﻔا میکنند ) .(Krauss et al., 2005به ایﻦ ترتیﺐ دستگاه فکري ،پردازش ﺧودکار محرﻙﻫا است؛
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بهﮔونهايکه منﺠر به تکرار وﻇایﻒ ميشود ) .(Humphrey, 1951در واﻗﻊ ﺫﻫﻦ تنﻈیﻢ ميشود تا بهﻃور
معیﻦ به جنبهﻫاي مشﺨصي از محرﻙﻫا پاسخ دﻫد .به بیاني دیگر ،محرﻙﻫا فرآیند ﺧودکار تنﻈیﻢ ﺫﻫﻦ
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را انﺠاﻡ ميدﻫد ) .(Cohen-Kdoshay & Meiran, 2007بنــابرایﻦ ماﻫیت دستگاه فکري نوعي تشﺨیﺺ
الگو ،یادآوري مﻔهوﻡ »محرﻙ« در ادبیات رفتارﮔرایي است ).(Skinner, 1978
تصمیﻢﮔیری جهت راهاندازي شرکت جدید اﻏلﺐ از باورﻫاي فرد و اینکه فرصتي در کسﺐ و کار
بهﻫمراه پتانسیل سودآوري آن تشﺨیﺺ داده شود ،آﻏاز میﮔردد .بنابرایﻦ ایﻦ موﺿوع که ،ﭼرا تمایل
افراد براي راهاندازي شرکت متﻔاوت است؛ ميتواند با تﻔاوت در تمایل افراد براي تشﺨیﺺ فرصتﻫاي
کسﺐ و کار توﺿیح داده شود ) .(Shane et al., 2010برﺧي محققان ،کارآفریني را فعالیت تشﺨیﺺ

الگو ) (Baron & Ensley, 2006تعریﻒ کردهاند و دستگاه فکری یا ﭼارﭼوﺏﻫاي ﺫﻫني 8را یکي
از ویﮋﮔيﻫاي اصلي فرآیند تشﺨیﺺ فرصت میدانند ) .(Munoz et al., 2011بنابرایﻦ ﻫر نوع راهاندازي
شرکت جدید ،فعالیتي کارآفرینانه تعریﻒ ميشود .ایﻦ شیوه تعریﻒ کارآفریني در دﻫه اﺧیر رایج شده است

) .(Shane, 2012از سوي دیگر ،تصمیﻢ افراد به کارآفریﻦ شدن ،معادل دستگاه فکري کارآفرینانه
) (Cope & Pittaway, 2007دانسته شده است و نﻈریه شناﺧت اجتماعي باندورا ) (1986نیﺰ نشان ميدﻫد

که ﺧودکارآمدي کارآفرینانه 9بر نیات کارآفرینانه )دستگاه فکري کارآفرینانه( تﺄﺛیر دارد)(Bandura, 1986؛ بنابرایﻦ
بررسي عواملي که پیشران اﻗدامات و نیات کارآفرینانه ﻫستند و ﺧودکارآمدي کارآفرینانه را افﺰایش ميدﻫند
به ارزیابيﻫاي شناﺧتي توانمنديﻫا و پیشبینيﻫاي رفتاري افراد ،کمﻚ شایاني ﺧواﻫد کرد.
در ایﻦ پﮋوﻫش مﻔهوﻡ دستگاه فکري کارآفرینانه در معنای ﮔسترده آن ،یعنی تمرکﺰ مستمر فکری بر راهاندازي
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

شرکت جدید درنﻈرﮔرفته شده است .افرادی که از دستگاه فکری کارآفرینانه برﺧوردارند ،بهصورت فعال،

موریس ،تا حد زیادي ،اینطور فرﺽ ميشود که استعداد کارآفرینانه وجود دارد .از سوي دیگر ،نوﺋل و دراکر
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) (1986و کینﮓ و ﻫمکاران ) (1997اﻇهار ميکنند که کارآفریني ﻗابل آموزش است و یا با آموزشﻫاي مرتبﻂ

محرﻙﻫای محیطی را پایش میکنند و به دنبال تشﺨیﺺ و بکارﮔیری فرصتﻫا در راستای ارزشآفرینی
برای ﺧود یا سازمان ﻫستند.
 -2-2آموزش و دستگاه فكري كارآفرينانه
آموزشﻫاي کارآفریني در تﺠهیﺰ افراد براي استﻔاده از مهارتﻫاي ﺧود ،درون سازمان نقش داشته و
به آنﻫا در زمینه نوآوری و بهره برداری از فرصتﻫا کمﻚ میکند؛ ودر عیﻦ حال بتوانند بهواسطه

شکل دادن فعالیتﻫاي جدید کارآفرینانه با اﻗتصاد جدید ﻫمگاﻡ شوند)Mahmood & Cheng, 2005

; .(Morris et al., 2001برﺧی از محققان ،کارآفریني را فرآیندي تدریﺠي ميدانند که عوامل درونﺰا و برونﺰا،
نﻈیر وجود محیﻂ دوستانه در کسﺐ و کار ،در دسترس بودن دارایيﻫاي مورد نیاز ،توانایي به دست آوردن
منابﻊ مطلوﺏ ،توانایي مدیریت و اجراي مﻔهوﻡ کسﺐ و کار ،را تحت تﺄﺛیر ﻗرار ميدﻫند .در ﭼارﭼوﺏ مﻔهومي

برانگیﺨته میشود ) .(Drucker & Noel, 1986; Gorman et al., 1997آموزشﻫاي ﺧاﺹکارآفرینی ،10در
شکلﮔیري دستگاه فکري کارآفرینانه دانشﺠویان مﺆﺛر است ) (Hannon, 2007و آنﻫا را در مسیر کارآفریﻦ
شدن آماده میکند .دانشگاهﻫایي که آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني به دانشﺠویان ميدﻫند ،دستگاه فکري
کارآفرینانه را ارتقاء ميبﺨشند؛ ﭼرا که به دانشﺠویان ایﻦ امکان را ميدﻫند تا اندوﺧتهاي از دارایيﻫاي

) (Matlay, 2008; Souitaris et al., 2007مورد نیاز براي درﮔیر شدن در فرآیند کارآفریني را بدست
آورندوالتر و ﻫمکاران ) (2013متوجه شدند که ارتباﻁ مﺜبتي میان آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني و نیت
دانشﺠویان براي ﺧوداشتغالي در میان مردان وجود دارد اما در میان زنان ﭼنیﻦ رابطهاي دیده نميشود
) .(Walter et al., 2013براساس نتایج ایﻦ پﮋوﻫش ،دانشگاهﻫایي که آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني اراﺋه
ميکنند تﺄﺛیر مستقیمي بر افﺰایش دستگاه فکري کارآفرینانه دانشﺠویان دارد .ﻫمﭽنیﻦ ایﻦ دانشگاهﻫا ،نیت
افراد را براي ﺧوداشتغالي یا آنکه مالﻚ کسﺐ و کار ﺧود باشند ،افﺰایش ميدﻫد );Autio et al., 1997

;Chen et al., 1998; Galloway & Brown, 2002; DeTienne & Chandler, 2004; Zhao et al., 2005

 .(Ayolle et al., 2006; Athayde, 2009; Ertuna & Gurel, 2011برﺧی مطالعات نیﺰ دیدﮔاه مﺨالﻔي دارند

آموزشپذیر بودن کارآفریني ﻫمﭽنان باﻗي است )(Henry et al., 2004؛ اما مطالعات تکمیلي تﻀمیﻦ
ميکنند که دورهﻫاي آموزشي ﺧاﺹ کارآفریني ،تصمیﻢ فراﮔیران را به کارآفریﻦ شدن )که معادل

دستگاه فکري کارآفرینانه است( ﻗوت ميبﺨشد );Cope & Pittaway, 2007; Neck & Greene, 2011

 .(Martin et al., 2013; Walter et al., 2013در ایﻦ راستا فرﺿیه زیر پیشنهاد ميشود:

فرﺿیه  :1آموزش کارآفرینی تﺄﺛیر مﺜبت و معنيداري بر دستگاه فکری کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی دارد.
 -3-2آموزش و هوشياري كارآفرينانه
آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني ،ﻫوشیاري و مهارتﻫاي مرتبﻂ با سرمایه انساني نﻈیر ریسﻚپذیري را
تقویت کرده و باعﺚ ميشود مﺠموعهاي از دانش جدید انباشته و با یکدیگر یکﭙارﭼه شوند و دستگاه
فکري کارآفرینانه را براي کشﻒ مﺠموعهاي بﺰرﮔتر از فرصتﻫا و انتﺨاﺏ بهتریﻦ آنﻫا تحریﻚ کند
).(Gimeno et al., 1997
آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني رابطه میان ریسﻚپذیري و ﻫوشیاري کارآفرینانه و دستگاه فکري کارآفرینانه را
تعدیل ميکند .در واﻗﻊ آموزشﻫا ،دانشﺠویان را ترﻏیﺐ به کسﺐ مهارتﻫاي ﻫوشیاري میکند و فرصتﻫاي
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) .(Souitaris et al., 2007; Oosterbeek et al., 2010; Von Graevenitz et al., 2010با وجود آنکه مناﻗشه بر

ﮔسترده کسﺐ و کار که ﻫمه افراد ﻗادر به شناسایي آن نیستند ،را کشﻒ میکنند ).(Solesvik et al., 2013
در ایﻦ راستا فرﺿیه دوﻡ پیشنهاد ميشود:
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فرﺿیه  :2آموزش کارآفرینی تﺄﺛیر مﺜبت و معنيداري بر ﻫوشیاری کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی دارد.

با توجه به مطالعات ﻫاینیه و ﻫمکاران (2010) 11ميتوان انتﻈار داشت که ﻫوشیاري کارآفرینانه در ﺧلﻖ
دستگاه فکري کارآفرینانه تﺄﺛیر داشته باشد؛ ﻫوشیاري ،افراد را ﻗادر ميسازد تا بتوانند فرصتﻫاي ارزشمندي

که ﺧواستهﻫاي انسان را ارﺿاء ميکند ،را کشﻒ کنند .نقش کارآفرینان در ﻫوشیاري آنﻫا نسبت به
فرصتﻫایي که ﻗب ً
ال نادیده ﮔرفته شدهاند ،نهﻔته است .معموﻻً ایﻦ فرصتﻫا در لحﻈات »آﻫاي کارآفرینانه«12

کشﻒ ميشونداساس ًا مﻔهوﻡ ﻫوشیاري ایﻦ پتانسیل را دارد که به درﻙ ﭼگونگي شکلﮔیري ایدهﻫاي جدید
و دنبال کردن آنﻫا کمﻚ کند .کتﺰ و ﮔاﮔلیو ) (2001معتقدند ﻫوشیاري و توسعه ایدهﻫاي کارآفرینانه به
افراد کمﻚ ميکند تا اﻃالعات حوزهﻫاي مﺨتلﻒ و مرتبﻂ با فرصتﻫاي جدید ،سازماندﻫي و تﻔسیر شوند

) .(Gaglio & Katz, 2001به ایﻦ ترتیﺐ ميتوان فرﺿیه سوﻡ را تدویﻦ کرد:

فرﺿیه  :3ﻫوشیاری کارآفرینانه تﺄﺛیر مﺜبت و معنيداري بر دستگاه فکری کارآفرینانه در شرکتﻫای
راﻫبردی دارد.
 -4-2آموزش و خالقيت
شواﻫدي وجود دارد که برﺧي جنبهﻫاي فرﻫنگي افراد براساس اینکه در سازمان مدیر باشند یا نباشند،
در نگرش آنﻫا بر ﺧالﻗیت و نوآوري تﺄﺛیرﮔذار است .پرینگل و ﻫمکاران ) (1999دریافتند که مدیران
در مقایسه با سایر اعﻀاي سازمان نگرش مﺜبت کمتري به ﺧالﻗیت و تﻔکر واﮔرا از ﺧود نشان ميدﻫند
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) .(Basadur et al., 1999ایﻦ موﺿوع ميتواند ایﻦ ادعا را تﺄیید کند که افراد با جایگاهﻫاي باﻻتر در
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سازمان نسبت به افراد با جایگاهﻫاي پاییﻦتر ،محافﻈهکارترند زیرا منابعي که در اﺧتیار دارند به آنﻫا
اجازه نميدﻫد که ﺧیلي ماجراجو باشند و ایدهﻫاي جدید را بﭙذیرند .در برﺧي مطالعات مشﺨﺺ شده

است که آموزش ،تﺄﺛیر مﺜبتي بر ﺧالﻗیت و نوآوري دارد ) .(Kimberly & Evanisko, 1981ﻫراندازه
مدیران آموزشﻫاي بیشتري دیده باشند ،احتمال انﺠاﻡ فعالیتﻫاي نوآورانهتر بیشتر میشود ﻫمﺠنیﻦ
تحمل ابهاﻡ نیﺰ افﺰایش مییابد .در ایﻦ میان وجود ﭼارﭼوﺏﻫاي نﻈري مﺨتلﻒ براي آموزش ﺧالﻗیت،
بر تﺄﺛیر آموزش روی ﺧالﻗیت صحه ميﮔذارد.
براساس پﮋوﻫش ﻫنسي و آمابیل (2010)13ﺧالﻗیت ميتواند در ﻫﻔت سطح مورد مطالعه ﻗرار ﮔیرد :سطح
پایهاي؛ ایﻦ سطوﺡ عصﺐشناسي است ،سطح دوﻡ تﺄﺛیر/شناﺧت/آموزش؛ سطح سوﻡ افراد/شﺨصیت؛ سطح
ﭼهارﻡ ﮔروهﻫا؛ سطح پنﺠﻢ محیﻂ اجتماعي؛ سطح ششﻢ فرﻫنﮓ/جامعه؛ و سطح ﻫﻔتﻢ رویکرد سیستﻢﻫاست.
در ایﻦ مدل کلنگر ﭼگونگي ﭼند بعدي بودن مﻔهوﻡ ﺧالﻗیت ،نشان داده ميشود .مدل ﺧالﻗیت تﻔکر داﻍ
تاﮔارد (2006)14تغییر از شیوهﻫاي مرسوﻡ حل مسﺄله به شیوهﻫاي ﺧالﻗانه حل مسﺄله در ﻫمان مراحل اولیه
برﺧورد با مساﺋل که باید بصورت اکتشافي حل شوند ،را تشریح ميکند .رویکرد سوﻡ که توسﻂ رادس

15

) (1961اراﺋه شده ،ﭼهار بعد ﺧالﻗیت شامل افراد ،محصول ،فرآیند و فشار را پیشنهاد ميکند .در ایﻦ راستا
فرﺿیهﻫاي زیر اراﺋه ﮔردیده است:
فرﺿیه  :4آموزش کارآفرینی تﺄﺛیر مﺜبت و معنيداري بر ﺧالﻗیت در شرکتﻫای راﻫبردی دارد.
فرﺿیه  :5ﺧالﻗیت تﺄﺛیر مﺜبت و معنيداري بر دستگاه فکری کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی دارد.
ﺧالصه مطالعات مﺨتلﻒ در زمینه تﺄﺛیر سازهﻫا و مولﻔهﻫاي پﮋوﻫش در جدول ) (1نشان داده شده است.
جدول ( :)1خالصه مطالعات مختلف در زمينه تأثير سازهها و مولفههاي مختلف
نویسنده
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نتیﺠه
عنوان
ردیﻒ
آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني ،ﻫوشیاري و ریسﻚپذیري را تقویت
بقاي تناسﺐ :سرمایه
کرده و باعﺚ ميشود مﺠموعهاي از دانش جدید انباشته و با یکدیگر (Gimeno et al.,
 1انساني کارآفرینانه و تداوﻡ
)1997
ادﻏاﻡ شوند و دستگاه فکري کارآفرینانه را براي کشﻒ مﺠموعهاي
سازمانﻫاي در حال اجرا
بﺰرﮔتر از فرصتﻫا و انتﺨاﺏ بهتریﻦ آنﻫا تحریﻚ کند
وﺿعیت آموزش کارآفریني آموزش کارآفریني نقش مهمي در پرورش روحیه کارآفریني در (Solomon et al.,
2
)2002
فارﻍالتحصیالن دانشگاﻫي ایﻔا ميکند
در ایاﻻت متحده
برنامهﻫاي آموزشي
کارآفریني نیات کارآفرینانه دانشگاهﻫایي که آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني به دانشﺠویان (Souitaris et al.,
3
)2007
ميدﻫند ،دستگاه فکري کارآفرینانه را ارتقاء ميبﺨشند
دانشﺠویان مهندسي و
علوﻡ ارتقاء ميدﻫد؟
توصیﻒ نیات کارآفرینانه
ﻫوشیاری کارآفرینانه متغیري رفتاري است که بر نیت کارآفرینانه (van Gelderen
از ﻃریﻖ نﻈریه رفتار
4
)et al., 2008
تﺄﺛیرﮔذار است
برنامهریﺰي شده
دانشگاهﻫایي که آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني اراﺋه ميکنند نیت
(Athayde,
اندازهﮔیري پتانسیلﻫاي
افراد را براي ﺧوداشتغالي یا آنکه مالﻚ کسﺐ و کار ﺧود باشند،
5
)2009
سازماني در افراد جوان
افﺰایش ميدﻫد
(Langowitz,
رابطهاي مستقیﻢ و مﺜبت میان افرادي که ﻫوشیاری کارآفرینانه باﻻ
 6تﺄﺛیرات آموزش کارآفریني
)2010
دارند با راهاندازي کسﺐ و کار وجود دارد
ﺧالﻗیت بطور مستقیﻢ بر ایده کسﺐ و کار تﺄﺛیر ندارد اما
نقش ﺧالﻗیت در
(Heinonen et
جستﺠوی فرصتﻫا و راﻫبردﻫای ﺧالﻗانه جستﺠوی فرصت نقشی میانﺠی بیﻦ ﺧالﻗیت
7
)al., 2011
و ﺧلﻖ ایده کسﺐ و کار دارد
ﺧلﻖ ایده کسﺐ و کار
دستگاه فکري تحلیلي ،ارتباﻁ ﭼنداني با فعالیتﻫاي کارآفرینانه ندارد
رﻗابت دستگاهﻫای فکری و در عوﺽ بیﻦ دستگاه فکري اجرایي و ایﺠاد کسﺐ و کار جدید(Mathisen and ،
8
در کارآفرینی :ﻫﺰینه تردید ﻫمبستگي وجود دارد .آنﭽه که بر دستگاه فکري اجرایي موﺛر است )Arnulf, 2013
عبارت بودند از :جنسیت ،تﺠربه کاري و ایﺠاد کسﺐ و کار جدید
بررسي عوامل موﺛر بر ﻫوشیاری کارآفرینانه و ریسﻚ دو متغیر مستقل موﺛر بر
(Solesvik et al.,
دستگاه فکری کارآفرینانه ﻫستند و آموزشﻫای کارآفرینی
شدت دستگاه فکری
9
)2013
نقش میانﺠی دارد
کارآفرینانه دانشﺠویان
تقویت دستگاه فکری ﻃراحی دورهﻫای آموزشی تیمی که برای حل مساﺋل به ﻫمکاری
(Liu et al.,
رشتهﻫای مﺨتلﻒ نیاز باشد ،منﺠر به یادﮔیری مشارکتی،
کارآفرینانه در برنامه
10
)2015
آموزشی رشته مهندسی بکارﮔیری تﻔکر ﺧالق برای حل مسﺄله ،القاء دستگاه فکری
کارآفرینانه و ارتقاء مهارتﻫای کارآفرینی میشود
مکانیﻚ
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 -5-2نقش ميانجي هوشياري و خالقيت در تأثير آموزش بر دستگاه فكري كارآفرينانه
بارون ) ،(2004معتقد است ﻫوشیاري نسبت به فرصتﻫاي جدید براساس تشﺨیﺺ الگو رﺥ داده
و به ﻇرفیتﻫای شناﺧتی کارآفریﻦ وابسته است ) .(Baron, 2004یکی از ویﮋﮔیﻫای افراد ﻫوشیار
برﺧورداری از شاﺧﻚﻫاي تشﺨیﺺ فرصت از اﻃالعات محدود است که شامل ﺧالﻗیت و تﺨیل
میشود ) .(Tang et al., 2012ﮔیالد و کایش) (1991افراد ﻫوشیار را کسانی میدانند که ﮔرایش و

آمادﮔی منحصربﻔردی در کشﻒ فرصت دارند ) .(Kaish & Gilad, 1991ﻫوشیاری به افراد کمﻚ میکند

تا براساس اﻃالعات در دسترس ،راهحلﻫای جدیدی به بازارﻫا و نیازﻫای مشتریان اراﺋه دﻫند و محصوﻻت
و ﺧدمات جدیدی که در حال حاﺿر موجود نیست را تولید کنند ) .(Baron & Ensley, 2006درواﻗﻊ
آنﭽه به اﻗدامات افراد صبغه کارآفرینانه میدﻫد ،ﻫوشیار بودن نسبت به اﻃالعات است نه مالﻚ آنﻫا بودن
) .(Kirzner, 1973افراد با ﻫوشیاری باﻻ در جستﺠوی تغییرات محیﻂ ﻫستند و نسبت به آن توجه دارند تا

ﭼارﭼوﺏﻫای فکری ﺧود را با اﻃالعات موجود ﻫمراستا کنند ) .(Gaglio & Katz, 2001به ایﻦ ترتیﺐ

افراد ﻫوشیار تالش میکنند تا ﭼارﭼوﺏ فکری انطباقپذیرتر و پیﭽیدهتری داشته باشند).(Baron, 2004
در تمامی تعاریﻒ اراﺋه شده ،ﻫوشیاری کارآفرینانه وﺿعیتی ﺫﻫنی است که ﻫمواره پذیرای فرصتﻫاست
) .(Busenitz, 1996پﮋوﻫش مولﻦ و شﭙرد )(2006نشان میدﻫد که ﭼگونه مکتﺐ اتریش )که شامل نﻈریات
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کرزنر ﻫﻢ میشود( تﻔاوتﻫای ﺫﻫنی و شناﺧتی میان افراد را که منﺠر به دریافت تصویر دﻗیﻖتری از واﻗعیت

80

و اﻗدامات مناسﺐتر کارآفرینانه میشود ،توصیﻒ میکند .ایﻦ پﮋوﻫش نتیﺠه میﮔیرد که ﻫوشیاری کارآفرینانه
از تﻔاوتﻫای معرفتشناسانه ناشی میشود .در پﮋوﻫش یوﺋی و ﻫمکاران ) (2015نیﺰ تﺄیید شده است که
ﻫوشیاری کارآفرینانه میانﺠیﮔر رابطه ،شﺨصیت آیندهنگر و دستگاه فکری بدون مرز است ).(Uy et al., 2015
با توجه به مطالﺐ یادشده ،میتوان ﮔﻔت آموزش کارآفریني بهواسطه ﻫوشیاري کارآفرینانه به میﺰان بیشتري
دستگاه فکري کارآفرینانه را افﺰایش ميدﻫد .در ایﻦ راستا فرﺿیه زیر مطرﺡ ميشود:
فرﺿیه  :6آموزش کارآفرینی از ﻃریﻖ ﻫوشیاری کارآفرینانه بر دستگاه فکری کارآفرینانه در شرکتﻫای
راﻫبردی تاﺛیر دارد.
دورهﻫای آموزشی کارآفرینی به دنبال آن ﻫستند که توانایی افراد را در تولید ایدهﻫای جدید و مﻔید توسعه
دﻫند؛ زیرا یکی از برنامهﻫای آموزشی فراﮔیران ،توسعه محصول جدید ،ﺧالﻗیت و نوآوری ،و کارآفرینی
است؛ بنابرایﻦ میتوان نتیﺠه ﮔرفت که آموزش بر ﺧالﻗیت فراﮔیران اﺛر مﺜبت و معناداری دارد .اما آیا ﻫمه
میتوانند ﺧالق باشند؟ اﮔر پاسخ منﻔی است ،ﭼه کسانی میتوانند در عمل ﺧالقتر باشند؟ پاسخ به ایﻦ
پرسشﻫا در ﻗلﺐ مدل نﻈریه ﺫاتی ﻫوش نهﻔته است ) (Dweck, 2000که اﺧیرا ً در توسعهﻫای نﻈری به

دستگاه فکری ﺧالق 16معروﻑ شده است ) (Karwowski, 2014و تﺄﺛیرات ارزشمندی در توسعه مهارتﻫای
ﺧالق از ﻃریﻖ آموزش کسﺐ و کار داشته است .ﻫر دو نﻈریه بدنبال درﻙ پیامدﻫای عملکردی و انگیﺰشی
باورﻫای افراد در مورد تغییرپذیری ﻫوش و مهارتﻫای ﺧالﻗیت میباشند .نﻈریه شناﺧتی ـ اجتماعی دوﻙ،
یکی از نﻈریهﻫایی است که در دو دﻫه ﮔذشته جذابیتﻫای فراوانی در بیﻦ محققان حوزه انگیﺰش تحصیلی
داشته است  .مﻔهوﻡ باورﻫای ﻫوشی 17از مﻔاﻫیﻢ اساسی ایﻦ نﻈریه است؛ و به میﺰانی که فراﮔیران باور دارند
ﻫوش یﻚ صﻔت ﺛابت یا در حال رشد است ،اشاره میکند .به نﻈر دوﻙ ) (2000مهﻢتریﻦ ویـﮋﮔی اینگونه
باورﻫا ایﻦ است که بصورت ﺿمنی شکل میﮔیرند و فرد نسبت به باور ﺧود و دﻻیل و شواﻫدی که آنرا
رد یا تﺄیید میکند ،آﮔاﻫی روشنی ندارد .با ایﻦ حال ،عدﻡ آﮔاﻫی افراد باعﺚ نمیشود که نﻈرات نهان آنﻫا
درباره ﻫوش ،روی عملکرد تحصیلی بدون تﺄﺛیر باشد .از ایﻦ رو وی ایﻦ نوع باورﻫا را نﻈریهﻫای ﺫاتی
ﻫوش 18نامید و دو نوع نﻈریه ﺫاتی ﻫوش را ،تبییﻦ نمود .نﻈریه ﺫاتی 19ﻫوش که در آن ،افراد ﻫوش را
صﻔتی ﺛابت و ﻏیرﻗابل کنترل تلقی میکنند و نﻈریه افﺰایشی 20ﻫوش که معتقد است ﻫوش ماﻫیتی تغییرپذیر

) (Yeager & Dweck, 2012و ﻗابل کنترل دارد .دوﻙ ) (2008در نامگذاری جدیدی ،نﻈریه ﺫاتی ﻫوش ـ که

که به تغییرپذیری و ﻗابل رشد بودن ﻫوش معتقد است ـ را به دستگاه فکری پویا )رشدیابنده( 22تغییر ناﻡ داد.
آنﭽه که درباره نﻈریهﻫای ﺫاتی ﻫوش اﻫمیت زیادی دارد ،ایﻦ است که ادراﻙ افراد از توازن بیﻦ تالش و
توانایی بوسیله اینگونه نﻈریهﻫا تبییﻦ میشود .بهعبارت دیگر ،باورﻫا یا نﻈریهﻫای ﺫاتی ﻫوش ،مقدار انرژی
ﺫﻫنی که شﺨﺺ برای موفقیت صرﻑ میکند را کنترل میکند .افراد با باور ﻫوشی ﺫاتی ،توانایی را یﻚ معیار
ﺛابت عملکرد تلقی میکنند و تالش را نشانه توانایی ﺫﻫنی پاییﻦ میدانند .ایﻦ باور تﺄﺛیر منﻔی روی یادﮔیری
آنﻫا میﮔذارد و احتماﻻً کمتر اﻫداﻑ دشوار را برمیﮔﺰینند و شکست را بعنوان یﻚ ارزیابی منﻔی از ﺧود
بیعیبشان تلقی میکنند .در حالیکه افراد با باورﻫای ﻫوشی افﺰایشی ،توانایی را بعنوان یﻚ معیار سیال برای
انﺠاﻡ تکلیﻒ میدانند و اعتقاد دارند که با سعی و ﺧطا میتوانند استعدادﻫای ﺧود را رشد دﻫند .به ﻫمیﻦ دلیل
بیشتر با ﭼالشﻫا مواجه میشوند ،شکست آنﻫا را از دستیابی به ﻫدﻑ بازنمیدارد و درصورت مواجه شدن
با شکست ،به تالش ﺧود ادامه میدﻫند .در جدول ) (2انواع دستگاهﻫای فکری و تﻔاوت آنها اراﺋه شده است.
نﻈریه ﺫاتی ﻫوش در تبییﻦ تغییرات شﺨصیتی ،رفتار اﺧالﻗی ) ،(Dweck, 2008عوامل انگیﺰشی
) ،(Sevincer et al., 2014ارزیابیﻫای مشتری ) (Mathur et al., 2014و ﺧالﻗیت )(Karwowski, 2014
کمﻚ شایان توجهی میکند.
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به ﺛابت و ﻏیرﻗابل تغییر بودن ﻫوش اشاره دارد ـ را به دستگاه فکری ایستا )ﺛابت( 21و نﻈریه افﺰایشی ﻫوش

ﻫﻢ جهت با نﻈریه ﺫاتی شﺨصیت دوﻙ ،کاروفسکی دو مﻔهوﻡ دستگاه فکری ﺧالق ﺛابت 23و رشدیابنده
را مطرﺡ کرده است .دستگاه فکری ﺧالق ﺛابت باوری است که میﮔوید ﺧالﻗیت و مهارتﻫای ﺧالق
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جدول ( :)2انواع دستگاه فکری و تفاوتهای آنها
دستگاه فکری ﺛابت

دستگاه فکری رشدیابنده

ﻫوش ﺛابت در نﻈر ﮔرفته میشود

ﻫوش میتواند توسعه یابد

کشش و تمایل به ﻫوشمندانه نگاه کردن ایﺠاد میشود

کشش و تمایل به یادﮔیری ایﺠاد میشود

از روبرو شدن با ﭼاشﻫا پرﻫیﺰ میشود

از روبرو شدن با ﭼالشﻫا استقبال میشود

براحتی در برﺧورد با موانﻊ ،متوﻗﻒ و تسلیﻢ میشود

حتی با وجود موانﻊ ،پافشاری میکند

تالشﻫا بیﺛمر و بینتیﺠه پنداشته میشود

تالشﻫا مسیری برای پﺨته و بالﻎ شدن در نﻈر ﮔرفته میشود

بازﺧوردﻫا نادیده انگاشته میشوند

از نقدﻫا یادﮔیری میشود

با موفقیت سایریﻦ تهدید میشود

موفقیت سایریﻦ را الهاﻡبﺨش میداند

ﺛابت بوده و کسی نمیتواند آنرا ارتقاء دﻫد .در مقابل دستگاه فکری ﺧالق رشدیابنده ،به باوری اشاره دارد
که ﺧالﻗیت و مهارتﻫای ﺧالق را ﻗابل بهبود در ﮔذر زمان و تﺠربه و ناشی از نگاه تدریﺠی به ﻫوش میداند
) .(Karwowski, 2014در واﻗﻊ دستگاه فکری ﺧالق رشدیابنده از نﻈاﻡ باورﻫای تدریﺠی نشﺄت میﮔیرد .نﻈاﻡ
باورﻫای )ﺫاتی یا تدریﺠی( افراد در مورد ﺧالﻗیت پیامدﻫای انگیﺰشی و عملکردی مهمی دارد .باورﻫای افراد

در مورد ماﻫیت ﺧالﻗیت ممکﻦ است نوع اﻫدافی که را دنبال میکنندDweck & Leggett, 1988) ،
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; (Dweck, 2008نوع احساساتی که در فعالیتﻫای کالسی تﺠربه میکنند ،میﺰان اعتماد بنﻔس نسبت به
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تواناییﻫای ﺧود در تولید ایدهﻫای جدید و مﻔید کسﺐ و کار ،و ادراﻙ در مورد تالش و عملکرد آنﻫا در
کالس درس را تحت تﺄﺛیر ﻗرار دﻫد .به ایﻦ ترتیﺐ میتوان ﮔﻔت آموزش کارآفریني بهواسطه ﺧالﻗیت به
میﺰان بیشتري دستگاه فکري کارآفرینانه را افﺰایش ميدﻫد و فرﺿیه زیر را مطرﺡ کرد:
فرﺿیه  :7آموزش کارآفرینی از ﻃریﻖ ﺧالﻗیت بر دستگاه فکری کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی تاﺛیر دارد.

 -3مدل مفهومي پژوهش

مدل مﻔهومي پﮋوﻫش ،تﺄﺛیر آموزشﻫاي کارآفریني بر دستگاه فکري کارآفرینانه را با میانﺠيﮔري ﻫوشیاري
کارآفرینانه و ﺧالﻗیت نشان ميدﻫد )شکل ).((1

 -4روش پژوهش

پﮋوﻫش حاﺿر از نﻈر ﻫدﻑ کاربردي و از نﻈر ماﻫیت و روش ،توصیﻔي ـ پیمایشي و ﻫمبستگي است.

دستگاه فکری کارآفرینانه:
دستگاه فکری رشدیابنده
دستگاه فکری ثابت

هوشیاری
کارآفرینانه
آموزش
کارآفرینی

خالقیت

شکل( :)1مدل مفهومي پژوهش (براساس مطالعه سولسویک و همكاران)2013 ،
با توجه به ﮔردآوري اﻃالعات در یﻚ بازه زماني محدود ،ایﻦ مطالعه جﺰء پﮋوﻫشﻫای پیمایشي مقطعي
ميباشد .برای ﮔردآوري اﻃالعات از ابﺰار پرسشنامه و ﻃیﻒ لیکرت پنج سطحي استﻔاده شده است.
ﮔویهﻫاي پرسشنامه از مطالعات پیشیﻦ  ،استﺨراﺝ ﮔردیده است .براي کارآفریني از مطالعات وتﻦ و کامرون
پرسشﻫاي استاندارد مرتبﻂ با ﻫریﻚ از آنﻫا بهدست آمده است .ﮔویهﻫاي ﺧالﻗیت نیﺰ از پرسشنامه 12
سوالي مﺠار و ﻫمکاران ) (2002اﻗتباس ﮔردیده است ) .(Madjar et al., 2002در ایﻦ پرسشنامه  6سوال به
حمایت سازمان و ﻫمکاران از ﺧالﻗیت افراد و  6سوال دیگر به حمایت ﺧانواده و دوستان از ﺧالﻗیت افراد
ميپردازد؛ که براساس اﻫداﻑ ایﻦ پﮋوﻫش از پرسشﻫاي مربوﻁ به حمایت سازمان و ﻫمکاران از ﺧالﻗیت

افراد استﻔاده شده .و در نهایت براي ﮔویهﻫاي دستگاه فکري کارآفرینانه از پرسشنامه دِ ِوﻙ استﻔاده ﮔردیده.
بهمنﻈور اﻃمینان از روایي صوري ،پرسشنامه توسﻂ ﭼند تﻦ از اساتید حوزه کارآفریني مورد بررسي ﻗرار
ﮔرفته است .پایایی آن نیﺰ ،توسﻂ آلﻔای کرونباﺥ سنﺠیده شده است .عدد آلﻔای  ،0/7به عنوان سطح ﻗابل
ﻗبول پایایی درنﻈر ﮔرفته شده است  .که برای تمامی متغیرﻫای پرسشنامه ،در سطح ﻗابل ﻗبولی میباشد.
جدول ) (3ساﺧتار پرسشنامه و پایایی آن را نشان ميدﻫد.
جامعه آماري ایﻦ پﮋوﻫش 140 ،شرکت است که با استﻔاده از فرمول کوکران  ،حﺠﻢ نمونه تقریبي
پﮋوﻫش 103 ،شرکت برآورد شده است .با درنﻈر ﮔرفتﻦ احتمال مﺨدوش بودن برﺧي از پرسشنامهﻫاي
جمﻊآوري شده 180 ،پرسشنامه میان حداﻗل یکی از مدیران ارشد شرکتﻫای مورد بررسی توزیﻊ و
تعداد  105پرسشنامه که بهﻃور صحیح تکمیل شده بود ،مبناي تحلیلﻫاي بیشتر ﻗرار ﮔرفت .ﻻزﻡ به
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) (1983و ﭼنﮓ و تاﻡ ) (1997ﻫوشیاري کارآفرینانه از شاﺧﺺﻫاي سهﮔانه تانﮓ و ﻫمکاران (2012) 24و

توﺿیح است که تنها آن دسته از مدیران ارشدی مورد بررسی ﻗرار ﮔرفتهاند که حداﻗل 20ساعت آموزش
مرتبﻂ با کارآفرینی ،را ﮔذرانده باشند.
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جدول( :)3ساختار پرسشنامه و میزان پایایی آن
عنوان متغیر

ابعاد یا شاﺧﺺﻫا

تعداد ﮔویهﻫا

آلﻔای کرونباﺥ

آموزش کارآفرینی

کیﻔیت آموزش

13

0/911

ﺧالﻗیت

حمایت سازمان و ﻫمکاران

6

0/860

پویش و جستﺠو

9

0/831

ﻫمکاري و ارتباﻁ

7

0/813

ارزیابی و ﻗﻀاوت

7

0/868

دستگاه فکري کارآفرینانه

9

0/905

ﻫوشیاری
کارآفرینانه
دستگاه فکري
کارآفرینانه

 -5تجزيه و تحليل يافتهها

ویﮋﮔيﻫاي جمعیتشناﺧتي نمونه مورد مطالعه از ﻗبیل سﻦ ،جنسیت و ...در جدول ) (4نشان داده شده
است .بهمنﻈور تحلیل دادهﻫای پﮋوﻫش ،ابتدا نرمال بودن دادهﻫا با استﻔاده از آزمون کولموﮔروﻑ ـ اسمیرنوﻑ
مورد بررسی ﻗرار ﮔرفته است .در مرحله بعد ،روایی سازه متغیرﻫاي پﮋوﻫش و شاﺧﺺﻫای نتیﺠه شده
از آنﻫا با استﻔاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی ﻗرار ﮔرفتهاند .در نهایت با استﻔاده از مدل
معادﻻت ساﺧتاری که در حقیقت آمیﺰهای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است ،فرﺿیهﻫاي
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

پﮋوﻫش آزمون شدهاند  .با توجه به اینکه سطح معنیداریبرای کلیه متغیرﻫا بﺰرﮔتر از ) (0/05است توزیﻊ

ﺧالﻗیت ،بیشتریﻦ ﻫمبستگی) (0/657و ﺧالﻗیت با دستگاه فکری کمتریﻦ ﻫمبستگی را دارا میباشند ).(0/270
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در ایﻦ مطالعه با استﻔاده از تحلیل عاملي تﺄییدي ساﺧتار کلي پرسشنامه مورد بررسی ﻗرار ﮔرفته است .بهمنﻈور

دادهﻫا نرمال میباشد .نتیﺠه ایﻦ آزمون در جدول ) (5نشان داده شده است.
در ادامه بهمنﻈور تعییﻦ کﻔایت دادهﻫاي ﮔردآوري شده جهت تحلیل عاملي از آزمون بارتلت با ﺿریﺐ
 KMOاستﻔاده شده .براساس نتیﺠه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0/779میباشد ،دادهﻫای مطالعه ﻗابل
تقلیل به تعدادی عاملﻫای زیربنایی و بنیادی میباشند .سطح معناداری آزمون بارتلت  0/000که در سطح
ﺧطای  0/01معنیدار است .نتایج آزمون بارتلت جهت کﻔایت نمونه در جدول ) (6نشان داده شده است.
بهدلیل نرمال بودن توزیﻊ دادهﻫا ،از آزمون ﻫمبستگی پیرسون برای محاسبه ﻫمبستگی بیﻦ کلیه متغیرﻫای
پﮋوﻫش استﻔاده شده است .با توجه به جدول ) ،(7سطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرﻫا کمتر از  0/01به
دست آمد و ﻫمبستگی در سطح اﻃمینان  99درصد معنادار شناﺧته شده است )تمامی حروﻑ  aدر ﺧانهﻫای
جدول به معنای ایﻦ است که ﻫمبستگی در سطح  0/01معنادار میباشد( .از بیﻦ متغیرﻫا آموزش کارآفرینی با

جدول( :)4اطالعات جمعيتشناختي پاسخدهندگان
معيار

بعد

فراواني

درصد

معیار

بعد

فراواني

درصد

جنسيت

مرد
زن

105
0

100
0

سﻦ

≥30
31-40
41-50
≤50

تحصيالت

ليسانس
فوق ليسانس
دكتري

37
60
8

35
57
8

سابقه

≥5
5-10
11-15
16-20
21-25
≤26

18
50
32
5

17
48
30
5

نوع شغل

مدير آموزش
مدير دانش
مدير پروژه
مدير عمليات
مدير محصول
كارشناس

11
18
13
11
3
49

11
17
12
10
3
47

میﺰان
آشنایي با
دورهﻫاي
کارآفریني

ﺧیليکﻢ
کﻢ
متوسﻂ
زیاد
ﺧیليزیاد

5
30
18
23
9
5

16
31
19
24
10
5
0
13
64
24
4

جدول( :)5سطح معنيداري آزمون كولموگروف ـ اسميرنف شاخصها
مولﻔهﻫا

سطح معناداری Sig

مقدار آماره آزمون

نتیﺠه آزمون

آموزش کارآفرینی

0/060

1/323

نرمال

ﺧالﻗیت

0/053

1/347

نرمال

دستگاه فکری

0/152

1/136

نرمال

ﻫوشیاری کارآفرینانه

0/194

1/08

نرمال

جدول ( :)6نتایج آزمون بارتلت
مقدار آماره KMO

نتایج آزمون
بارتلت

0/779
کای دو

3448/04

درجه آزادی

۱۲۷۵

سطح معناداری

0/000
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0
12
61
23
4
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جدول ( :)7نتایج آزمون همبستگی
متغیرﻫا

آموزش کارآفرینی

ﺧالﻗیت

دستگاه فکری

ﻫوشیاری کارآفرینانه

آموزش کارآفرینی

1

0/657 a

0/282 a

0/471 a

ﺧالﻗیت

-

1

0/270 a

0/534 a

دستگاه فکری

-

-

1

0/628 a

ﻫوشیاری کارآفرینانه

-

-

-

1

تحلیل عاملي تﺄییدي و مدلیابي معادﻻت ساﺧتاري بارعاملي استاندارد و آماره تی محاسبه شده است.
ﻃبﻖ ایﻦ ﻗاعده اﮔر بار عاملي کمتر از  0/3باشد رابطه ﺿعیﻒ ،بیﻦ  0/3تا  0/6متوسﻂ و بﺰرﮔتر از ،0/6
مطلوﺏ درنﻈر ﮔرفته میشود ) .(Gefen & Straub, 2005جهت بررسي معنادار بودن رابطه بیﻦ متغیرﻫا
از مقدار تی استﻔاده شد .بنابرایﻦ اﮔر میﺰان بارﻫاي عاملي با آزمون تی از  1/96کوﭼکتر باشد ،رابطه معنادار
نیست .در جدول ) (8نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاﺧﺺ ﻫای پﮋوﻫش اراﺋه شده است.
در مرحله بعد ،تناسﺐ مدل با دادهﻫایي که محقﻖ جمﻊآوري کرده ،بررسي ﮔردیده است و برﺧي از
آزمونﻫاي نیکویي برازش براي دادهﻫاي ایﻦ پﮋوﻫش اراﺋه شده که در جدول ) (9ﻗابل مشاﻫده است.
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ﻫر ﭼه مقدار شاﺧﺺ  CMIN/DFکوﭼکتر از عدد  3باشد مدل داراي برازش بهتري است .شاﺧﺺ

فکری )عدد معناداری  (0/71رد شدند .لذا مدل نهایی پﮋوﻫش و نتایج آزمون مدل در شکل ) (4و جدول
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) (10اراﺋه شده است .بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادﻻت ساﺧتاری و ﺧروجي نهایي نرﻡافﺰار،

 RMSEAمیانگیﻦ مﺠذور ﺧطاﻫاي مدل است و مقادیر زیر  0/08ﻗابل ﻗبول ﻫستند .سایر شاﺧﺺﻫا نیﺰ در
محدوده ﻗابل ﻗبولی ﻗرار دارند بنابرایﻦ میتوان ﮔﻔت مدل از برازش مناسبی برﺧوردار است.
به منﻈور تﺠﺰیه و تحلیل دادهﻫاي ایﻦ پﮋوﻫش و با توجه به مدل اراﺋه شده در رابطه با تﺄﺛیر متغیرﻫاي
مکنون از معادﻻت ساﺧتاري و نرﻡ افﺰار لیﺰرل استﻔاده شده است .متغیرﻫایي که در مدل تعریﻒ شدهاند
در یﻚ معادله متغیر مستقل و در معادله دیگر متغیر وابستهاند و ایﻦ مطلﺐ یﻚ به ﻫﻢ پیوستگي و درﻫﻢ
تنیدﮔي در نمودار معادﻻت به وجود ميآورد .از ایﻦرو تماﻡ ایﻦ معادﻻت با ﻫﻢ و بهﻃور ﻫمﺰمان در
نﻈر ﮔرفته شود .مدل ساﺧتاری پﮋوﻫش در حالت ﺿرایﺐ استاندارد و عدد معناداری در شکلﻫای )(2
و ) (3نشان داده شده است.
با توجه به مدل پﮋوﻫش فرﺿیـه اﺛر آموزش کارآفرینی )عدد معناداری  (0/12و اﺛر ﺧالﻗیت بر دستگاه

جدول( :)8نتايج تحليل عاملي تأييدي شاخصهاي پژوهش
متغیر

شاﺧﺺ

آموزش کارآفرینی

کیﻔیت آموزش

ﺧالﻗیت
ﻫوشیاری کارآفرینانه دستگاه

پویش و جستﺠو

1

0/64

7/15

تﺄیید

2

0/79

9/53

تﺄیید

3

0/71

8/09

تﺄیید

4

0/73

8/43

تﺄیید

5

0/69

7/87

تﺄیید

6

0/78

9/28

تﺄیید

7

0/81

9/85

تﺄیید

8

0/63

6/81

تﺄیید

9

0/58

6/32

تﺄیید

10

0/49

5/14

تﺄیید

11

0/5

5/29

تﺄیید

12

0/65

7/24

تﺄیید

13

0/51

5/40

تﺄیید

14

0/72

7/59

تﺄیید

15

0/71

7/51

تﺄیید

16

0/63

6/50

تﺄیید

17

0/58

5/90

تﺄیید

18

0/55

5/49

تﺄیید

19

0/61

6/23

تﺄیید

20

0/6

6/30

تﺄیید

21

0/59

6/18

تﺄیید

22

0/73

8/24

تﺄیید

23

0/77

8/84

تﺄیید

24

0/75

8/58

تﺄیید

25

0/62

6/64

تﺄیید

26

0/43

4/36

تﺄیید

27

0/54

5/63

تﺄیید

28

0/61

6/44

تﺄیید
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حمایت سازمان و
ﻫمکاران

شماره ﮔویه

بارعاملي

آماره تي

تﺄیید یا رد رابطه
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ادامه جدول ()8

ﻫمکاري و ارتباﻁ

ﻫوشیاری کارآفرینانه دستگاه

30

0/59

5/99

تﺄیید

31

0/68

7/19

تﺄیید

32

0/71

7/60

تﺄیید

33

0/64

6/61

تﺄیید

34

0/63

6/45

تﺄیید

35

0/65

6/82

تﺄیید

36

0/74

8/43

تﺄیید

37

0/64

6/99

تﺄیید

38

0/75

8/37

تﺄیید

39

0/68

7/46

تﺄیید

40

0/74

8/47

تﺄیید

41

0/67

7/17

تﺄیید

42

0/54

5/60

تﺄیید

43

0/55

5/76

تﺄیید

44

0/72

8/00

تﺄیید

45

0/74

8/20

تﺄیید

46

0/68

7/34

تﺄیید

47

0/68

7/30

تﺄیید

48

0/68

7/41

تﺄیید

49

0/63

6/59

تﺄیید

50

0/62

6/49

تﺄیید

51

0/40

3/93

تﺄیید
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ارزیابی و ﻗﻀاوت

29

0/48

4/64

تﺄیید

به منﻈور تعییﻦ معناداري اﺛر ﻏیر مستقیﻢ متغیرﻫاي پﮋوﻫش ،از آزمون توزیﻊ نرمال و روش بوتاستراپ
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استﻔاده شده که نتایج آن در جدول ) (11آمده است .نتایج آزمون توزیﻊ نرمال بیانگر ایﻦ است که فرﺽ

دستگاه فکري
کارآفرینانه

تاﺛیر آموزش کارآفرینی بر ﺧالﻗیت و ﻫوشیاری کارآفرینانه و ﻫمﭽنیﻦ تاﺛیر ﻫوشیاری کارآفرینانه بر
دستگاه فکری مورد تﺄیید ﻗرار ﮔرفته است ،اما تاﺛیر آموزش کارآفرینی و ﺧالﻗیت بر دستگاه فکری
کارآفرینانه تﺄیید نشدند.

جدول( :)9شاخصهاي نيکويي برازش مدل مفهومي پژوهش

شاﺧﺺ نیکویي برازش

شاﺧﺺ نیکویی برازش
تعدیل یافته

شاﺧﺺ برازش نرمال
شده

شاﺧﺺ برازش ﻏیر
نرمال شده

شاﺧﺺ برازش افﺰایشی

شاﺧﺺ برازندﮔي

CMIN/

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

DF

آموزش
کارآفرینی

1/45

0/062

0/066

0/89

0/83

0/95

0/97

0/98

ﺧالﻗیت

1/36

0/046

0/059

0/96

0/91

0/96

0/98

0/00

پویش و
جستﺠو

1/63

0/057

0/078

0/91

0/86

0/92

0/95

0/96

ﻫمکاري و
ارتباﻁ

1/51

0/053

0/070

0/95

0/89

0/95

0/97

0/98

ارزیابي و
ﻗﻀاوت

1/33

0/051

0/056

0/94

0/89

0/95

0/98

0/99

ﻫوشیاري
کارآفرینانه

1/47

0/051

0/068

0/85

0/79

0/93

0/96

0/97

دستگاه فکري

1/62

0/054

0/077

0/93

0/87

0/94

0/96

0/97

مقادير محاسبه شده

شاﺧﺺ بهنﺠار نسبی

ریشه میانگیﻦ توان دوﻡ
ﺧطاي استاندارد شده

ریشه میانگیﻦ توان دوﻡ
ﺧطاي تقریﺐ

مقادیر ﻗابل ﻗبول

<3

<0/08

<0/08

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

جدول( :)10نتایج آزمون مدل پژوهش
روابﻂ

ﺿریﺐ استاندارد

عدد معناداری

نتیﺠه آزمون

آموزش کارآفرینی ـ ﺧالﻗیت

0/78

6/24

تﺄیید

آموزش کارآفرینی ـ دستگاه فکری

-0 /02

-0/12

رد

آموزش کارآفرینی ـ ﻫوشیاری کارآفرینانه

0/48

4/10

تﺄیید

ﺧالﻗیت ـ دستگاه فکری

-0/12

-0/71

رد

ﻫوشیاری کارآفرینانه ـ دستگاه فکری

0/79

5/47

تﺄیید
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مﻔهوﻡ
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شكل( :)3مدل ساختاری پژوهش با عدد معناداری
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شكل( :)4مدل نهایی پژوهش با عدد معناداری

جدول( :)11نتایج آزمون مدل پژوهش
مسیرﻫا

آماره

مقدار
بوت

سوﮔیری
)اریﺐ(

فاصله اﻃمینان 95

ﺧطای
معیار حد باﻻ حد پاییﻦ

تاﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری از ﻃریﻖ
ﻫوشیاری کارآفرینانه )مسیر اول(

0/283

0/284

0/001

0/031

0/317

0/141

تاﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری از ﻃریﻖ
ﺧالﻗیت )مسیر دوﻡ(

-0/069 -0/067

-0/002

0/096

0/162

-0/084

صﻔر ،مبنی بر صﻔر بودن اﺛر ﻏیرمستقیﻢ ﻫوشیاری کارآفرینانه ،رد میشود ،ولی اﺛر ﻏیرمستقیﻢ ﺧالﻗیت از
نﻈر آماری صﻔر میباشد .ﻫمﭽنیﻦ نتایج بوتاستراپ نشان میدﻫد که در فاصله اﻃمینان  95درصد ،مسیر
اول مبنی بر تاﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری از ﻃریﻖ ﻫوشیاری کارآفرینانه مورد تﺄیید ﻗرار میﮔیرد.
با اینحال ،با توجه به اینکه حد باﻻ و پاییﻦ مسیر دوﻡ ،شامل صﻔر میباشد؛ نقش میانﺠی ﺧالﻗیت در تاﺛیر

 -6جمعبندي

در ایﻦ پﮋوﻫش تالش شده است که ،تﺄﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه با توجه به
نقش میانﺠی ﺧالﻗیت و ﻫوشیاری کارآفرینانه مورد بررسي ﻗرار ﮔیرد .نتایج نشان میدﻫد که آموزش
کارآفریني بر دستگاه فکري کارآفرینانه بيتﺄﺛیر است ،و با مطالعات مبني بر عدﻡ آموزشپذیري کارآفریني
) (Henry et al., 2004و پﮋوﻫشﻫایی مﺜل ،سوﺋیتاریس و ﻫمکاران ) ،(2007اوستربیﻚ و ﻫمکاران
) (2010و ونﮔراونیتﺰ و ﻫمکاران ) (2010ﻫمسویی دارد )Souitaris et al., 2007; Oosterbeek et

 (al., 2010; Von Graevenitz et al., 2010اما در مقابل مطالعاتی نﻈیرپیتاوي و کﭗ ) ،(2007نﻚ و
ﮔریﻦ ) ،(2011مارتیﻦ و ﻫمکاران ) ،(2013والتر و ﻫمکاران ) (2013نشان ميدﻫد که دورهﻫاي آموزشي
کارآفریني ،تصمیﻢ فراﮔیران را به کارآفریﻦ شدن )که معادل دستگاه فکري کارآفرینانه است( ﻗوت ميبﺨشد

)(Cope & Pittaway, 2007; Neck & Greene, 2011; Martin et al., 2013; Walter et al., 2013
ﻫمﭽنیﻦ مطالعات ﮔیمنو و ﻫمکاران ) (1997نشان ميدﻫد آموزشﻫاي ﺧاﺹ کارآفریني ﻫوشیاري و

بررسي تأثیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه :نقش میانجی خالقیت و هوشیاری کارآفرینانه

آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری ،تﺄیید نمیشود.

مهارتﻫاي مرتبﻂ با سرمایه انساني نﻈیر ریسﻚپذیري را تقویت کرده و باعﺚ ميشود مﺠموعهاي از دانش
جدید انباشته و با یکدیگر یکﭙارﭼه شوند و دستگاه فکري کارآفرینانه را براي کشﻒ مﺠموعهاي بﺰرﮔتر
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از فرصتﻫا و انتﺨاﺏ بهتریﻦ آنﻫا تحریﻚ کند .ایﻦ مطالعه نشاندﻫنده تﺄﺛیر مﺜبت و معنادار آموزش
کارآفرینی بر ﻫوشیاری کارآفرینانه بوده .اﺛر معنادار ﻫوشیاری کارآفرینانه بر دستگاه فکری کارآفرینانه با
مطالعات سولسویﻚ و ﻫمکاران ) (2013ﻫمراستا است .اﺛر معنادار آموزش بر ﺧالﻗیت  ،نشان ميدﻫد
که آموزش ،تﺄﺛیر مﺜبتي بر ﺧالﻗیت و نوآوري دارد و ﻫراندازه مدیران آموزشﻫاي بیشتري دیده باشند،
احتمال انﺠاﻡ فعالیتﻫاي نوآورانه بیشتر میشود و تحمل ابهاﻡ نیﺰ افﺰایش مییابد );Kaufman, 2016

.(Basadur et al., 1999
تعدادی از محققان نیﺰ معتقد ﻫستند که دستگاه فکري کارآفرینانه بر ﺧالﻗیت تﺄﺛیر دارد نه ﺧالﻗیت بر دستگاه
فکري کارآفرینانه );Kaufman & Beghetto, 2013; Karwowski, 2014; Beghetto & Kaufman, 2015

 .(Puente-Diaz et al., 2016براساس ایﻦ پﮋوﻫش اﺛر مستقیﻢ آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری
کارآفرینانه و آموزش کارآفرینی بر ﺧالﻗیت ﻫمﭽنیﻦ اﺛر ﺧالﻗیت بر دستگاه فکری ﻏیر معنادار است.
لذا اﺛر ﻏیر مستقیﻢ آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه از ﻃریﻖ ﺧالﻗیت معنادار نیست و ایﻦ
میﺰان نشاندﻫنده ﻗدرت تبییﻦ معکوس عوامل مذکور است و بیانگر ناتواني میانﺠيﮔري ﺧالﻗیت در
تﺄﺛیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه ميباشد .اما در سطح اﻃمینان  95درصد اﺛر آموزش
کارآفرینی از ﻃریﻖ ﻫوشیاری کارآفرینانه بر دستگاه فکری کارآفرینانه مورد تﺄیید است.
 -1-6پیشنهادات كاربردي
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره اول ،بهار 1396

عوامل و مدل مﻔهومي اراﺋه شده ،ميتواند بهعنوان شاﺧﺺﻫاي کیﻔي و مبناي مناسﺐ براي تحلیل وﺿعیت

نوآوري و کارآفریني مﺠالي براي موفقیت نﺨواﻫد یافت .به نﻈر ميرسد نهادﻫاي باﻻدستي نﻈیر معاونت
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منابﻊ انساني ،معاونت ﻃرﺡ و برنامه و  ...نقشي بيبدیل دارند .مولﻔه ﻫوشیاري کارآفرینانه از منﻈر تﺄﺛیر

دستگاه فکري کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی مورد استﻔاده ﻗرار ﮔیرد .با تﺠﺰیه و تحلیل نقاﻁ ﻗوت
و ﺿعﻒ دستگاه فکري کارآفرینانه در ﻫر یﻚ از عوامل موﺛر بر آن ،ميتوان به راهحلﻫایي براي ﻏلبه بر
ﭼالشﻫا و راﻫبردﻫاي دومنﻈورهسازي ﻇرفیتﻫا و ﻗابلیتﻫا دست یافت .ﻫمانگونه که نتایج مطالعات
نشان میدﻫد ،آموزش کارآفریني بر دستگاه فکري کارآفرینانه بيتﺄﺛیر بوده؛ نکته ﻗابل توجه ایﻦ است
که اصوﻻً ﭼنیﻦ آموزشﻫایي در شرکتﻫای راﻫبردی وجود ندارد و یا آنکه ارتباﻁ برﺧي دورهﻫاي
آموزشي ،با کارآفریني ﭼندان مشﺨﺺ نیست .از سوي دیگر عدﻡ تﺄیید ایﻦ فرﺿیه ميتواند ایﻦ پیاﻡ را
براي مدیران و سیاستﮔذاران شرکتﻫای راﻫبردی داشته باشد؛ که ﻫمﺰمان با اﻃالعرساني ،ترویج و
فرﻫنﮓسازي فراﮔیر عناویﻦ و ﺿرورت دورهﻫاي آموزشي مرتبﻂ با کارآفریني ،براي ﭼنیﻦ دورهﻫایي
باید نیازسنﺠي و برنامهریﺰي ﻻزﻡ صورت ﮔیرد و ﭼنانﭽه شرایﻂ اولیه از سوی تصمیﻢﮔیران فراﻫﻢ نشود،

مﺜبت بر دستگاه فکري کارآفرینانه جایگاه مهمي بهویﮋه در حوزهﻫاي سیاستﮔذاري و تصمیﻢﮔیري دارد و
اﻫتماﻡ به توسعه مﻔهوﻡ و روشﻫاي ارتقاء آن ﺿروري به نﻈر ميرسند .از ﻃرفي مﻔهوﻡ ﻫوشیاري کارآفرینانه
دربرﮔیرنده مﻔهوﻡ ﺧالﻗیت نیﺰ ﻫست .با توجه به اﻫمیت نقش ﺧالﻗیت در سازمانﻫا ،وجود ساﺧتارﻫاي
بروکراتیﻚ ،لﺰوﻡ رعایت اصول دسترسي ،حیطهبندي و ایﺠاد فﻀاﻫاي محدودکننده و ﻏیررﻗابتي ،ﻻزﻡ است
پیشرانﻫا و انگیﺰانندهﻫاي ﺧالﻗیت در کارکنان را ارتقاء داد .در نهایت مشﺨﺺ شد ﻫوشیاري ميتواند
میانﺠي تﺄﺛیر آموزش بر دستگاه فکری کارآفرینانه باشد .اصل اساسي در ﻻیه حاکمیت شرکتﻫای راﻫبردی
تصمیﻢﮔیريﻫای ﻫوشمند و ﻫوشیاری در زمان اﻗداﻡ است .از ﻃرفي باید ،یکی از الﺰامات دومنﻈورهسازي
ﻇرفیتﻫا و توسعه کارآفرینی در شرکتﻫای راﻫبردی تﺄسیس پﮋوﻫشکده کارآفریني باشد .برنامهریﺰی برای
تحقیﻖ و توسعه و نوآوريﻫاي مبتني بر نیاز ،تدویﻦ مدلﻫاي نویﻦ شراکتﻫاي راﻫبردي ،تدویﻦ راﻫبردﻫاي
انتقال تکنولوژي با نگاه تشﺨیﺺ فرصت ،برﮔﺰاري فﻦبازار ،حمایت از حقوق مالکیت فکری ایدهﻫا و
شتابدﻫندهﻫاي مﺨتﺺ شرکتﻫای راﻫبردی میتواند برﺧي از اﻗدامات اساسي ایﻦ پﮋوﻫشکده باشد.
ایﻦ پﮋوﻫش نیﺰ ﻫمانند سایر پﮋوﻫشﻫا با محدودیتﻫایي روبرو بوده ،مهمتریﻦ آنها ،عدﻡ استﻔاده از
حقایﻖ عینی 25برای ﮔردآوری دادهﻫا است که به علت الﺰامات امنیتی و محدودیتﻫای انتشار اﻃالعات
میباشد.که به جای آن ،از پرسشنامه به عنوان یﻚ ابﺰار نگرشسنﺠی استﻔاده شده است .به پﮋوﻫشگران
در سایر صنایﻊ پیشنهاد میشود تا حد ممکﻦ از حقایﻖ عینی و یا ارزیابیﻫای  360و  720درجه استﻔاده
کنند تا محدودیتﻫای ﺫاتی استﻔاده از پرسشنامه را کاﻫش دﻫند .محدویت دیگر ایﻦ پﮋوﻫش ،تمرکﺰ بر
متغیرﻫای آموزش کارآفریني ،ﺧالﻗیت و ﻫوشیاري کارآفرینانه در پیشبیني دستگاه فکري کارآفرینانه بوده
است .با اینحال ،برﺧی متغیرﻫای دیگر مانند تمایل به ریسﻚ و ریسﻚ ادراﻙ شده که به صورت ﺿمنی
در مبانی نﻈری به آنها اشاره شده است در ﻗلمرو موﺿوعی ایﻦ پﮋوﻫش ﻗرار نگرفته؛ که میتواند زمینهای
برای پﮋوﻫشﻫای آینده باشد .ﻫمﭽنیﻦ در ایﻦ پﮋوﻫش ،نقش عوامل جمعیتشناﺧتی نﻈیر جنسیت ،سﻦ،
تحصیالت و تﺠربه و سابقه کار در شکلﮔیری دستگاه فکري کارآفرینانه بررسي نشده .به محققان پیشنهاد
میﮔردد نقش عوامل یاد شده را نیﺰ در پﮋوﻫشﻫای ﺧود لحاﻅ نمایند .متغیر دستگاه فکري کارآفرینانه
مﻔهومي کیﻔي و انتﺰاعي است که اندازهﮔیري آن کار دشواري است .براي کمي نمودن و اندازهﮔیري بهتر
است شدت دستگاه فکري کارآفرینانه مورد مطالعه ﻗرار ﮔیرد .با توجه به ﮔونهشناسي دستگاه فکري

بررسي تأثیر آموزش کارآفرینی بر دستگاه فکری کارآفرینانه :نقش میانجی خالقیت و هوشیاری کارآفرینانه

 -2-6پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي

کارآفرینانه مشتمل بر ﺛابت و رشدیابنده ،در پﮋوﻫشﻫاي آتي ﻻزﻡ است ایﻦ دو بعد نیﺰ مدنﻈر ﻗرار ﮔیرند.
ایﻦ پﮋوﻫش به بافت ،شرایﻂ و ویﮋﮔيﻫاي ﺧاﺹ ﻫر یﻚ از صنایﻊ با توجه به فرﻫنﮓ و نوع و ماﻫیت

93

 بنابرایﻦ بهمنﻈور ﻗابل تعمیﻢ. بازرﮔاني و ﺧدماتي آنﻫا بيتوجه بوده است، اﻗتصادي،مﺄموریت نﻈیر صنعتي
 محققان بعدی میتوانند. توصیه ميشود مدل پﮋوﻫش با توجه به شرایﻂ مذکور نیﺰ بررسی شود،شدن نتایج
جهت کمﻚ به توسعه دستگاه فکري کارآفرینانه در شرکتﻫای راﻫبردی بر روی مﻔاﻫیﻢ و ابعادی ﭼون نوع
 دستگاه فکري تحلیلي و دستگاه فکري، فردﮔرایي و جمﻊﮔرایي، محیﻂ کسﺐ و کار،و سطح تحصیالت
 ایﻦ پﮋوﻫش بهصورت پیمایش مقطعي در شرکتﻫای، با توجه به محدودیتﻫاي منابﻊ.اجرایي کار کنند

 پﮋوﻫشﻫاي آتي.راﻫبردی انﺠاﻡ شده که ایﻦ امر ﻗدرت استنباﻁ روابﻂ ع ّلي از نتایج را محدود ميسازد

 روابﻂ ع ّلي میان سازهﻫاي پیشنهادي موﺛر بر دستگاه26ميتوانند با ﮔردآوري دادهﻫا در بازه زماني بلندمدت
.فکري کارآفرینانه را بررسي کنند و به نتایج ﻗابل استنادتري دست یابند
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