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بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کارآفرینانه در شرکت آپادانا
9

الهام مدرس

 5کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات آموزش سازمان کارآفرین بر عملکرد کاری کار آفرینانه در شرکت آپادانا پرداخته  ،روش
پژهش ،توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه پژوهش شامل؛  15نفر از کارکنان ستادی شرکت کرده در دوره ضمن
خدمت "آموزش سازمان کارآفرین"که اخیراً برای کارشناسان ستادی طی سال  5161اجرا شده و 15نفر از کارکنان ستادی
شرکت نکرده در دوره های ضمن خدمت که مطابق حجم جامعه گروه شرکت کرده ها بر اساس متغیر های؛ جنسیت و حوزه
شغلی همتاسازی شده اند .شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده و نمونه برآورد شده از فهرست شرکت کنندگان و
شرکت نکرده گان در دوره ی مذکور استخراج گردید .ابزار پژوهش ،پرسشنامه خود گزارشی سنجش مهارت های کارآفرینی
مبتنی بر مالحظه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در چهار بُعد شامل؛ مهارت ریسک پذیری ،انگیزه پیشرفت ،حل مسئله و
تصمیم گیری و ابتکار و نوآوری بوده که به صورت دو پرسشنامه مجزا برای کارکنان ستادی شرکت کرده و شرکت نکرده اجرا
شده است .پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارکنان ستادی شرکت کننده برابربا  ./615و برای
کارکنان ستادی شرکت نکرده برابر با  ./611بوده است.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،عملکرد کاری کارآفرینانه ،آموزش سازمان کارآفرین ،آموزش ضمن خدمت ،شرکت آپادانا
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مقدمه
امروز ه بر هیچکس پوشیده نیست که نیروی انسانی کارآمد و متخصص ،اساسی ترین عنصر موتور محرکه توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری است .پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات که الزمه رسییدن ملیت هیا بیه توسیعه همیه
جانبه اجتماعی و اقتصادی است ،خود مستلزم وجود افرادی توسعه یافته در سازمانها است [ .]5جهیان امیروز ،جهیان تغیییر و
تحول است .بندرت روزی بدون نوآوری در جهان اقتصاد ،تغییر در تولید یا وضعیت خدمات می گذرد .در چنین شرایطی بیشتر
سازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبیق با این شرایط هستند .راه حلی که توسط بیشتر صاحبنظران عنوان شیده ،آمیوزش و
بهسازی منابع انسانی است .از لحاظ علمی نیز فشارهای فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیک ،اقتصادی و سیاسی با هم ترکیب شیده
اند تا سازمان ها را مجبور کنند به پتانسیل های اساسی به طور کل و به آموزش به طور خاص توجه بیشتری داشته باشند.
آموزش به فرایند انتقال معلومات ،نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی به فیرد ییا گیروه دیگیر بیرای ایجیاد تغیییرات در
ساختارهای شناختی ،نگرشی و مهارتی آن ها گفته می شود[ .]2آموزش اصطالحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالییت
ها را در بر می گیرد .منظور از آموزش کارکنان کلیه کوشش هایی است که در جهت بهبود سطح دانش وآگاهی ،مهیارت هیای
فنی -حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجیام وایایف و
مسئولیت های شغلی خود می کند .آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی ،کیارورزی و ییا
تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد ،بلکه دامنه آن به قدری وسیع می شود که از فرا گیری یک حرفه و فن
ساده شروع می شود و به احاطه کامل برعلوم و فنون بسیار پیچیده ،ورزیدگی در امور سرپرستی و میدیریتی در سیازمان هیای
دولتی و صنعتی و بازرگانی و همچنین به چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل مسائل انسیانی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی بسط می یابد[.]1
آموزش ضمن خدمت ،آموزشی است که در ضمن کار و برای تغییر در دانش ،مهارت ،نگیرش و الگوهیای رفتیاری کارکنیان
ارائه می شود تا عملکرد در یک شغل یا وایفه معین بهبود پیدا کند[.]4
آموزش ضمن خدمت یک نوع آموزش غیر رسمی است که در ضمن کار به کارکنان داده می شود و هدف آن بهبود مهیارت
های کاری کارکنان ،کارآیی و بهره وری است[.]1
آموزش کارآفرینی در سازمان ها سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت وکیفیت محصوالت و خدمات یک سازمان اثر
می گذارد .به همین دلیل است که بسیاری از سازمان ها به شکوفا کردن توان بالقوه کارکنان خود پرداختیه انید .فعالییت هیای
آموزشی برای تربیت کارآفرینان در دستور کار بسیاری از مراکز آموزش کارآفرینی بخصوص در درون سازمان های مختلف قرار
گرفته ،چرا که الزمه توسعه کارآفرینی ،آموزش آن است[ .]1عملیات آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و مسیتمر بیرای
تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می باشد و آموزش کارآفرینی ،ابزاری است که بیه وسییله فنیون و روش
های مختلف ،مدیران را در اداره سازمان ها و توسعه پویایی آن ها یاری می رساند .تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شیناخت
و آگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیک ها و ابزارهای جدید به منظور حل مسایل و مشکالت سازمان ها بیه وییژه
در کشورهای در حال توسعه ،مسأله آموزش کارآفرینی نیروی انسانی در سازمان ها را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است[.]7
از آنجا که در شرکت آپادانا  ،مدیران به مقوله آموزش ضمن خدمت توجه داشته و به دنبال بهبود مهارت هیای کارکنیان خیود
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بخصوص در حیطه کارآفرینی بوده اند ،بررسی این امر که آیا کارکنانی که در دوره های ضمن خدمت کارآفرینی شیرکت کیرده
اند ،بعد از اتمام دوره ها می توانند از آموزش های ارائه شده برای بهبود عملکرد کاری کارآفرینانه خود بهره گیرند؟! بنابراین در
تحقیق حاضر در صدد این هستیم که تا میزان این آموزش ها در کارآفرینی کارکنان موثر است ؟

مفهوم واژه کار آفرینی وتعاریف آن
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی  Entreprendreبه معنای (متعهد شیدن 5نشیأت گرفتیه اسیت .فرهنیت لغیت وبسیتر،
کارآفرین را کسی می داند که متعهد میی شیود مخیاطره هیای ییک فعالییت اقتصیادی را سیازماندهی ،اداره وتقبیل کنید[.]1
تفت 5661(2و نولتی 5661(1به نقل از رضاییان[ ]6کارآفرینی را فرآیند شکار فرصت ها به وسیله افراد بدون در نظیر گیرفتن
منابع موجود در اختیار آن ها می داند.
این اصطالح را اولین بار ژوزف شومپیتر 4اقتصاد دان که به پدرعلم کارآفرینی معروف است را به کار بیرد و معتقید بیود کیه
رشد و توسعه اقتصادی زمانی میسرخواهد بود که افرادی از بین آحاد جامعه با خطرپذیری اقدام به نوآوری کرده و راه حل های
جدیدی جایگزین راه حل های کهنه و نا کارآمد سازند[.]51
در اوائل سده شانزدهم میالدی کسانی را که در امر هدایت مأموریت های نظامی بودند کارآفرین
می خواندند ازآن پس درباره دیگر مخاطرات نیز همین واژه مورد استفاده قرار گرفیت .از حیدود سیال  5711مییالدی بیه بعید
فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده ،پل ،بندر و تأسیسات بودند از لفظ کیارآفرین اسیتفاده کیرده
اند[ .]55ریچارد کانتیلون 1اقتصاددان و نویسنده برجسته ی قرن هفدهم ،به تدوین نظریه های مرتبط با کیارآفرینی پرداخیت.
وی معت قد بودکارآفرین کاال و محصوالت را با قیمت مشخصی می خرد و به قیمت نامشخصی می فروشد ،بنابراین در ییک جیو
مخاطره آمیزی کارمی کند[.]52
در سال  5141جان استوارت میل1واژه کار آفرینی را وارد زبان انگلیسی کرد و عمل کار آفرین را شیامل هیدایت ،نظیارت و
کنترل و مخاطره پذیری می دانست .در اواخر دهه ی  ( 5171فرانسیس واکر 7وجه تمیایز سیرمایه دار و کیار آفیرین را میورد
تاکید قرار داد و کار آفرینان را مهندسان پیشرفت صینعتی و عوامیل اصیلی تولیید خوانید .پیتیر دراکیر ( 5611معتقید اسیت
کارآفرین کسی است که فعالیت جدید اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید [.]51
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دیوید مک کران و اریک فالنیگان 5661(1کارآفرینان را افرادی نوآور ،با فکری متمرکز و به دنبال کسب توفیق و اسیتفاده
از میانبرها می دانند که کمتر مطابق کتاب کار می کنند و در نظام اقتصادی ،شرکت هایی نوآور ،سود آور وبا رشدی سریع را
ایجاد می کنند[]54
رابرت هیسریچ( 2112کارآفرینی را چنین تعریف می کند :کار آفرینی فرایند خلیق چییزی متفیاوت و بیا ارزش از طرییق
اختصاص زمان وتالش الزم برای آن است ،با فرض همراه بودن ریسک های مالی ،روانی ،اجتماعی و نییز دریافیت پیاداش هیای
مالی و رضایت فردی[.]51
بات وجه به بیانات فوق مشخص می شود که تعاریف مختلفی از این واژه شده است اما وجه مشترک تمام آن ها ویژگی هیای
افرادکارآفرین را چنین بیان می کند :مخاطره پذیری و ریسک پذیری ،خالقیت ونوآوری ،جایگزینی روش های نو و جدیید بیه
جای روش های کهن و ناکارآمد.

انواع کارآفرینی
به طور کلی کارآفرینی را می توان به چند دسته تقسیم کردکه هرکیدام دارای زییر گیروه هیایی اسیت آن را بیه دو دسیته
تقسیم کرده است:
الف) فردی؛
 -5کارآفرینی مستقل : 6فرایندی که کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه محصول خود به جامعیه ،کلییه فعالییت هیای اقتصیادی
کارآفرینی را به طور مستقل طی می کند .انگیزه های افراد کار آفرین مستقل عبارتنید از :اسیتقالل طلبیی ،نییاز بیه پیشیرفت،
رضایتمندی شغلی.
 -2کار آفرینی سازمانی :51فرآیندی که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان ،فعالیت های کار آفرینانه خود را به انجیام میی
رساند [.]51
ب) گروهی؛
 -5کارآفرینی شرکتی : 55که در آن همه ی افراد آن به کارآفرینی تشویق می شوند و تمام فعالیت های کار آفرینانه فردی و
گروهی به طورمستمر ،سریع و راحت در شرکت انجام می پذیرد و در این فرآیند هر یک از کارکنان در نقش کیارآفرین انجیام
وایفه می کند.
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-2کارآفرینی اجتماعی :شامل سازمان های غیرانتفاعی است که برای ایجاد نقدینگی برای برنامیه هایشیان ،ارزش اقتصیادی
ایجاد می کنند ،از منابع در دسترس به گونه ای خالقانه برای موضوعات اجتماعی استفاده می کنند و شامل توسعه برنامه هیای
نوآورانه برای کمک به بهبود معیشت کسانی است که فاقد کسب وکار و قدرت مالی اند ،یا در استفاده از فرصت های اجتمیاعی
با محدودیت مواجه اند[.]57
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی در سازمان ابتدا توسط پینکات 52در سال  5611مطرح شد .او معتقد بود که کارآفرینان سازمانی ریسک پیذیران
مطلق نیستند و ریسک محاسبه شده را قبول می کنند ،او چهار نوع کارآفرینی را در سازمان مطرح می کند که عبارتند از:
 5کارهای مخاطره آمیز سازمانی :این نوع کارها شامل شروع یک نوع کسب و کیار اسیت و معمیوالً از ییک شایسیتگی و ییا
فرایند اصلی سرچشمه می گیرد.کارهای مخاطره آمیز جدید ،توسعه کار در درون کسب و کار قدیمی ،از طریق ایجیاد محصیول
و بازارهای جدید است.
 2کارآفرینی در سازمان :تالش برای بکارگیری رفتارها و ویژگی های کارآفرینان شخصی در کارکنیان سیازمان میی باشید.
سازمان می خواهد که افراد به عنوان کارآفرین عمل نمایند .سازمان هایی که می خواهنید نیروهیای کیارآفرین داشیته باشیند،
بایستی محیطی را فراهم نمایند تا نوآوری و رفتارهای کارآفرینی امکان پذیر گردد.
 1دگرگونی سازمان :این نوع دگرگونی اگر ناشی از توسعه فرصت های کسب و کار جدید باشد ،نوعی کارآفرینی به حساب
می آید .این نوع کارآفرینی در صورت ایجاد ارزش اقتصادی و ترکیب منابع ،با تعریف کارآفرینی شومپیتر تطیابق دارد .مفیاهیم
این نوع کارآفرینی شامل کاهش هزینه ها ،مهندسی مجدد ،کوچک سازی و استفاده از تکنولوژی می باشد.
 4شکستن قانون صنعت :مفهوم این نوع از کارآفرینی به دگرگونی نزدیک است ،اما تأکید آن بیر تغیییر قیوانین و الزامیات
رقابتی است .برای مثال ،تغییراتی که شرکت تویوتا در کیفیت تولید اتومبیل ایجاد کرد و سایر شرکت های خودرویی را مجبیور
به تالش برای تغییر نمود[.]51
دامان پور 51کارافرینی سازمانی را ایجاد ،توسعه و اجرای ایده ها و رفتارهای جدید تلقی میی کنید .جیان تامپسیون معتقید
است که رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمانها(دولتی ،خصوصی ،داوطلبانه وغیره با هر اندازه (بیزر،،
متوسط و کوچک میباشد[.]56
کاث و گینزبر 54،ااهار داشتند که سازمان در کارآفرینی سازمانی با دو پدیده روبرو می شیود؛ یکیی ایجیاد فعالییت هیای
مخاطره آمیز و دیگری تحول سازمان از طریق نوسازی استراتژیک[ .]21دیوید جانسون ،51کارآفرینی سازمانی را به سه قسیمت

18

-Pinchot.
-Damanpour.
14
-Guth & Ginsberg.
18
-Jahnson, D.
13
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تقسیم کرده است -5 :کارآفرینی در سازمان :51ایجاد فعالیت های جدید کارآفرینانه در درون و پیرامون سازمان -2 .کیارآفرینی
گسترده :57ایجاد ساختار و فرهنگی در سازمان که از نوآوری و کارآفرینی حمایت کند-1 .فعالیت مخاطره آمیز سازمانی :51ایین
فعالیت ها در سازمان هایی که نیازمند شایستگی است و در صورت عدم اقدام ،امکیان پییش افتیادن رقبیا وجیود داشیته باشید
ضروری خواهد بود[.]25
فواید کاربردی
یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه خالقیت کارکنان و بهبود مهارت های کارآفرینی آنها در سازمان ،ارائیه برنامیه هیای
آموزشی مناسب و با کیفیت به آنان است و اجرای چنین برنامه هایی تأثیر بسیار مهمی در افزایش پویایی کارکنان و سیازمان و
جلوگیری از تحلیل رفتن ذخیره دانش و مهارت موجود در سازمان دارد[ .]22سازمان هایی که منابع و تالش زییادی را صیرف
برن امه های آموزش و توسعه خود بخصوص در بُعد کارآفرینی می کنند ،زمینه ارتقای دائم مهارت ها ،افزایش انگییزش ،افیزایش
انتقال دانش و پویایی های مثبت روانشیناختی و سیازمانی خیود را فیراهم میی سیازند و فرصیت رقیابتی خیود را افیزایش میی
دهند[ .]21به عبارت دیگر سازمان هایی که از فرصت سرمایه گذاری در منابع انسانی خود از طریق آموزش کارآفرینی نهاییت
استفاده را می برند در نهایت با بهبود مهارت های کارآفرینی سازمانی و بهبیود عملکیرد کارآفرینانیه کارکنیان شیامل؛ افیزایش
ریسک پذیری ،افزایش انگیزه پیشرقت کارکنان و سازمان ،افزایش مهارت های حل مسئله و افزایش ابتکار و نوآوری کاری رشد
می کنند.

سوال های پژوهش
 5تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی ریسک پذیری کارکنان شرکت آپادانا ،چگونه است؟
 2تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی انگیزه پیشرفت(موفقیت کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
 1تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و تصمیم گیری کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
 4تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
 1آیا بین میزان مهارت های چهارگانه؛ ریسک پذیری ،انگیزه پیشیرفت(موفقیت  ،حیل مسیئله و تصیمیم گییری ،ابتکیار و
نوآوری بین دو گروه کارکنان شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره ها تفاوت معنادار وجود دارد؟

19

-Intrapreneurship.
-Dispersed Entrepreneurship.
12
-Corporate Venturing.
16
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یافته های پژوهش
5

تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی ریسک پذیری کارکنان شرکت آپادانا ،چگونه است؟

به منظور بررسی نظرکارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره اثر دوره میذکور
بر مهارت کارآفرینی ریسک پذیری(احتمال تمرکز پاسخ ها در سطح متوسط وکمتر از آن از آزمون « tتی تک متغیره» استفاده
شد .نتایج به دست آمده در سطح «خطای  1درصد» از مقدار بحرانی جدول بزرگتیر بیوده ،بنیابراین میی تیوان اذعیان داشیت،
میانگین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره اثر دوره مذکور بر مهارت
کارآفرینی ریسک پذیری درسطح باالتر از سطح متوسط معنادار می باشد .به عبارت دیگر تیأثیر دوره هیای میذکور بیر مهیارت
کارآفرینی ریسک پذیری ،باالتر از حد متوسط بوده است(جدول شماره . 5
جدول شماره  )9( :نتایج تحلیل تی تک نمونه ای

محور

تعداد نمونه

میانگین

ریسک پذیری

44

4/028

انحراف

خطای

معیار

معیار

./743

./904

Sig

t

معناداری
./000

1/+54

تفاوت در سطح تحصیلی کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ؛ و اثر دوره بر مهارت کارآفرینی ریسک پذیری

نتایج آزمون استنباطی« fتحلیل واریانس یک راهه» جدول شماره  2( :به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار در خصیوص
نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شیرکت آپادانیا دربیاره تیأثیر دوره بیر عملکیرد کیاری
کارآفرینانه آنان در مؤلفه ریسیک پیذیری حیاکی از آن اسیت کیه در مؤلفیه میذکور بیر حسیب متغییر تعیدیل کننیده سیطح
تحصیلی( f=51/21تفاوت معنادار بین میانگین ااهارات کارکنان در سطح  1/11وجود دارد.
جدول شماره شماره ( )2نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده
متغیر تعدیل
سوال پژوهش

کننده

سطح
ریسک پذیری

تحصیلی

سطوح متغیرها

میانگین

انحراف معیار

انسانی

4/28

./54

تجربی

3/44

./51

ریاضی -فیزیک

3/47

./79

فنی و حرفه ای

4/47

./000

515

f

90/23

سطح
معناداری

./000
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آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگین ها(توکی (جدول شماره  1تفاوت مذکور را طی مؤلفه ریسک پذیری بیر حسیب متغییر
تعدیل کننده سطح تحصیلی ،بین کارکنان با مدرک تحصیلی؛ انسانی با تجربی ،انسانی با ریاضی ،فنی با تجربی ،فنی با ریاضیی
نشان داده شده است .به عبارت دیگر کارکنان با مدرک تحصیلی انسانی و فنی تأثیردوره ی مذکور را بر مؤلفیه ریسیک پیذیری
درحد باالتر ارزیابی نموده اند.

تفاوت معنادار بین گروه ها بر حسب

اختالف میانگین

سطح معناداری

انسانی با تجربی

./829

../029

انسانی با ریاضی

./103

./009

فنی با تجربی

9/091

./008

فنی با ریاضی

9/088

./000

سطح تحصیلی

نتایج آزمون توکی مؤلفه ریسک پذیری بر
حسب متغیر تعدیل کننده سطح تحصیلی

جدول شماره ( )3نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی

 2تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی انگیزه پیشرفت(موفقیت کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
به منظور بررسی نظرکارکنان ستادی شرکت کننیده در دوره آمیوزش سیازمان کیارآفرین از آزمیون « tتیی تیک متغییره»
استفاده شد .نتایج به دست آمده در سطح «خطای  1درصد» از مقدار بحرانی جدول بزرگتیر بیوده ،بنیابراین میی تیوان اذعیان
داشت ،میانگین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شیرکت آپادانیا دربیاره اثیر دوره هیای
مذکور بر مهارت کارآفرینی انگیزه پیشرفت(موفقیت درسطح باالتر از سطح متوسط معنادار می باشد .به عبارت دیگر تأثیر دوره
ی مذکور بر مهارت کارآفرینی انگیزه پیشرفت(موفقیت  ،باالتر از حد متوسط بوده است(جدول شماره . 4 :
جدول شماره ( : )4نتایج تحلیل تی تک نمونه ای نظرکارکنان ستادی شرکت کننده
محور

تعداد

میانگین

نمونه

انگیزه
پیشرفت

انحراف

خطای

معیار

معیار

T

Sig
معناداری
./000

44
3/82

./547

512

./071

90/23
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تفاوت در سطح تحصیلی کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره و اثر دوره ها بر مهارت کارآفرینی انگیزه پیشرفت
نتایج آزمون استنباطی« fتحلیل واریانس یک راهه»(جدول شماره  1به منظور بررسی وجود تفیاوت معنیادار در خصیوص
نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره تأثیر دوره مذکور بر عملکرد کاری
کارآفرینانه آنان در مؤلفه انگیزه پیشرفت(موفقیت حاکی از آن است که در مؤلفه مذکور بر حسب متغیر تعدیل کننیده سیطح
تحصیلی( f=4/21تفاوت معنادار بین میانگین ااهارات کارکنان در سطح  1/11وجود دارد.

جدول شماره ( :)4نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده
متغیر
سوال پژوهش

میانگین

سطوح متغیرها

انحراف معیار

سطططططح

f

معناداری

تعدیل کننده

انگیطططططططططططزه

سطح تحصیلی

انسانی

4/048

./21

تجربی

3/25

./83

ریاضی-فیزیک

3/41

./53

فنی و حرفه ای

4/28

./000

پیشرفت(موفقیت)

4/24

./003

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگین ها(توکی (جدول شماره  1تفاوت مذکور را طی مؤلفه انگیزه پیشرفت(موفقیت بیر
حسب متغیر تعدیل کننده سطح تحصیلی ،بین کارکنان با مدرک تحصیلی؛ انسانی با تجربی ،فنی بیا تجربیی ،فنیی بیا ریاضیی
نشا ن داده شده است .به عبارت دیگر کارکنان با مدرک تحصییلی انسیانی و فنیی تیأثیردوره هیای میذکور را بیر مؤلفیه انگییزه
پیشرفت(موفقیت درحد باالتر ارزیابی نموده اند.
جدول شماره ( : )5نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی
تفاوت معنادار بین گروه ها بر حسب
نتایج آزمون توکی مؤلفه نقش انگیزه
پیشرفت(موفقیت) بر حسب متغیر تعدیل
کننده سطح تحصیلی

سطح تحصیلی

اختالف میانگین

سطح معناداری

انسانی با تجربی

./705

./041

فنی با تجربی

9/097

./004

فنی با ریاضی

./577

./027
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 1تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و تصمیم گیری کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
به منظور بررسی نظرکارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره اثر دوره میذکور
بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و تصمیم گیری(احتمال تمرکز پاسخ ها در سطح متوسط وکمتیر از آن از آزمیون « tتیی تیک
متغیره» استفاده شد نتایج به دست آمده در سطح «خطای  1درصد» از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده ،بنیابراین میی تیوان
اذعان داشت ،میانگین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شیرکت آپادانیا دربیاره اثیر دوره
مذکور بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و تصمیم گیری درسطح باالتر از سطح متوسط معنادار می باشد .به عبارت دیگیر تیأثیر
دوره های مذکور بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و تصمیم گیری ،باالتر از حد متوسط بوده است(جدول شماره . 7

جدول شماره ( :)7تحلیل نتایج تی تک نمونه ای نظرکارکنان ستادی شرکت کننده

تعداد

محور

میانگین

نمونه

حل مسئله و

44

3/10

انحراف

خطای

معیار

معیار

./794

./011

Sig

t

معناداری
1/90

./000

تصمیم گیری

تفاوت در سطح تحصیلی کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ها در مورد اثر دوره ها بر مهارت کارآفرینی حل مسئله و
تصمیم گیری
نتایج آزمون استنباطی« fتحلیل واریانس یک راهه»(جدول شماره  1به منظور بررسی وجود تفیاوت معنیادار در خصیوص
نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت مبانی کارآفرینی و آموزش سازمان کارآفرین شرکت ملی گیاز
ایران درباره تأثیر دوره های مذکور بر عملکرد کاری کارآفرینانه آنان در مؤلفه حل مسئله و تصمیم گیری حاکی از آن است که
در مؤلفه مذکور بر حسب متغیر تعدیل کننده سطح تحصیلی( f=1/41تفاوت معنادار بین میانگین ااهارات کارکنان در سیطح
 1/11وجود دارد.

جدول شماره ( :)8نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده
متغیر تعدیل
سوال پژوهش

کننده

میانگین

سطوح متغیرها

514

انحراف معیار

f

سطح
معناداری
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حل مسئله و

سطح تحصیلی

تصمیم گیری

انسانی

4/92

./337

تجربی

3/43

./159

ریاضی -فیزیک

3/47

./893

فنی و حرفه ای

4/45

./000

5/43

./000

آزمون مقایسه زوجی اختالف میانگین ها(توکی (جدول شماره  6تفاوت مذکور را طی مؤلفه حل مسئله و تصیمیم گییری
بر حسب متغیر تعدیل کننده سطح تحصیلی ،بین کارکنان با مدرک تحصیلی؛ انسانی با ریاضی ،فنی با تجربی ،فنی بیا ریاضیی،
انسانی با تجربی نشان داده شده است .به عبارت دیگر کارکنان با مدرک تحصیلی انسانی و فنیی تیأثیردوره هیای میذکور را بیر
مؤلفه حل مسئله و تصمیم گیری درحد باالتر ارزیابی نموده اند.

جدول شماره ( : )1نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی
تفاوت معنادار بین گروه ها بر حسب
نتایج آزمون توکی مؤلفه نقش حل مسئله
و تصمیم گیری بر حسب متغیر تعدیل
کننده سطح تحصیلی

سطح تحصیلی

اختالف میانگین

سطح معناداری

انسانی با ریاضی

./518

./099

فنی با تجربی

./175

./092

فنی با ریاضی

./148

./002

انسانی با تجربی

./795

./092

 4تاثیر آموزش سازمان کارآفرین بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری کارکنان شرکت آپادانا  ،چگونه است؟
به منظور بررسی نظرکارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های مبیانی کیارآفرینی و آمیوزش سیازمان کیارآفرین شیرکت
آپادانا درباره اثر دوره مذکور بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری(احتمال تمرکیز پاسیخ هیا در سیطح متوسیط وکمتیر از آن از
آزمون « tتی تک متغیره» استفاده شد نتایج به دست آمده در سطح «خطای  1درصد» از مقدار بحرانی جدول بزرگتیر بیوده،
بنابراین می توان اذعان داشت ،میانگین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های مبانی کارآفرینی و آموزش سیازمان
کارآفرین شرکت آپادانا درباره اثر دوره های مذکور بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری درسطح باالتر از سطح متوسط معنیادار
می باشد .به عبارت دیگر تأثیر دوره های مذکور بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری ،باالتر از حید متوسیط بیوده اسیت(جدول
شماره . 51
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جدول شماره ( : )90تحلیل نتایج تی تک نمونه ای نظرکارکنان ستادی شرکت کننده
محور

تعداد

میانگین

نمونه

ابتکار و

44

انحراف

خطای معیار

Sig

t

معیار

3/80

./527

معناداری
./085

1/29

./000

نوآوری

در راستای بررسی وجود تفاوت معنادار در نتایج به دست آمده از ابزار پژوهش طیی سیئوال شیماره چهیار ،پیس از بررسیی
نرمال بودن توزیع داده های حاصله واطمینان از نرمال بودن آنها ،با استفاده از آزمون های متناسب ،تحلیل اسیتنباطی صیورت
گرفت؛ که نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنادار در سطح تحصیلی کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ها اسیت .شیرح تفیاوت
معنادار از این قرار است؛
تفاوت در سطح تحصیلی کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ها در مورد اثر دوره بر مهارت کارآفرینی ابتکار و نوآوری
نتایج آزمون استنباطی« fتحلیل واریانس یک راهه» (جدول شماره  55به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار در خصیوص
نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ی آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره تأثیر دوره ی مذکور بر عملکرد
کاری کارآفرینانه در مؤلفه ابتکار و نوآوری حیاکی از آن اسیت کیه در مؤلفیه میذکور بیر حسیب متغییر تعیدیل کننیده سیطح
تحصیلی( f=2/65تفاوت معنادار بین میانگین ااهارات کارکنان در سطح  1/11وجود دارد.

جدول شماره  99 :نتایج مربوط به وجود تفاوت معنادار بین نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده
متغیر تعدیل

آزمیییون

سوال پژوهش

کننده

مقایسیییییییه
زوجییییییییی
اخییییییتالف
میییییییانگین
هییییا(توکی
(جییییییدول

ابتکار و نوآوری

سطح
تحصیلی

سطوح متغیرها

میانگین

انحراف معیار

انسانی

3/12

./293

تجربی

3/42

./755

ریاضی -فیزیک

3/44

./193

فنی و حرفه ای

شیییماره 52
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4/97

./000

f

2/19

سطح
معناداری
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تفاوت مذکور را طی مؤلفه ابتکار و نوآوری بر حسب متغیر تعدیل کننده سطح تحصیلی ،بین کارکنان با مدرک تحصیلی؛ فنیی
با تجربی ،فنی با ریاضی نشان داده شده است .به عبارت دیگر کارکنان با مدرک تحصیلی فنی تأثیردوره های مذکور را بر مؤلفه
ابتکار و نوآوری درحد باالتر ارزیابی نموده اند.
جدول شماره  92:نتایج مربوط به آزمون توکی تعقیبی
تفاوت معنادار بین گروه ها بر حسب
سطح تحصیلی

نتایج آزمون توکی مؤلفه نقش
ابتکار و نوآوری بر حسب متغیر
تعدیل کننده سطح تحصیلی

اختالف میانگین

سطح معناداری

فنی با تجربی

./542

./035

فنی با ریاضی

./524

./094

همچنین در راستای بررسی وجود تفاوت معنادار در نتایج به دست آمده از ابزار پژوهش طی سئوال شیماره چهیار ،پیس از
بررسی نرمال بودن توزیع داده های حاصله واطمینان از نرمال بودن آن ها ،با استفاده از آزمون های متناسب ،تحلیل استنباطی
صورت گرفت؛ که نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنادار در جنسیت کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره ها است.
 1آیا بین میزان مهارت های چهارگانه؛ ریسک پذیری ،انگیزه پیشیرفت(موفقیت  ،حیل مسیئله و تصیمیم گییری ،ابتکیار و
نوآوری بین دو گروه کارکنان شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره ها تفاوت معنادار وجود دارد؟
به منظور بررسی نظرکارکنان ستادی شرکت نکرده در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره وضیعیت مهیارت
های چهارگانه کارآفرینی؛ ریسک پذیری ،انگیزه پیشرفت(موفقیت  ،حل مسئله و تصمیم گیری ،ابتکار و نیوآوری آنان(احتمیال
تمرکز پاسخ ها در سطح متوسط وکمتر از آن از آزمون « tتی تک متغیره» استفاده شد نتایج به دست آمده در سطح «خطای
 1درصد» از مقدار بحرانی جدول کوچکتر بوده ،بنابراین می توان اذعان داشت ،میانگین نظرات کارکنان ستادی شیرکت نکیرده
در دوره آموزش سازمان کارآفرین شرکت آپادانا درباره وضعیت مهارت های چهارگانه کارآفرینی آنیان درسیطح بیاالتر از سیطح
متوسط معنادار نمی باشد به عبارت دیگر وضعیت مهارت های چهارگانه کارآفرینی؛ ریسک پذیری ،انگییزه پیشیرفت(موفقیت ،
حل مسئله و تصمیم گیری ،ابتکار و نوآوری آنان پایین تر از حد متوسط بوده است(جدول شماره . 51

جدول شماره  93 :نتایج تحلیل تی تک نمونه ای نظرکارکنان ستادی شرکت نکرده

محور

تعداد

میانگین

نمونه

517

انحراف

خطای

معیار

معیار

t

Sig
معناداری
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ریسک پذیری

44

2/74

./475

./071

-9/82

./074

انگیزه پیشرفت

44

2/17

./481

./089

-9/52

./99

حل مسئله و تصمیم گیری

44

2/84

./474

./071

-9/13

./041

ابتکار و نوآوری

44

2/84

./45

./077

-9/89

./074

به منظور تعیین تاثیر دوره های مذکور بین دو گروه کارکنان شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره های مذکور(همتاسازی شده
بر حسب متغیرهای جنسیت و حوزه شغلی مبین وجود تفاوت معنادار در سطح  1/11بین دو گروه طی مؤلفیه هیای؛ ریسیک
پذیری( ، T=1/65انگیزه پیشرفت(موفقیت ( ، T=1/11تصمیم گیری و حل مسئله( ، T=1/167ابتکار و نوآوری ( T=1/21بوده
است .به عبارت دیگر کارکنان شرکت کرده به نسبت کارکنان شرکت نکرده در مؤلفه هیای چهارگانیه؛ ریسیک پیذیری ،انگییزه
پیشرفت(موفقیت ،تصمیم گیری و حل مسئله ،ابتکار و نوآوری عملکرد کاری کارآفرینانه باالتری را نشان دادند.
جدول شماره  94:نتایج آزمون « Tمقایسه میانگین گروه های مستقل» براساس متغیر شرکت و عدم شرکت در دوره ها
شرکت نکرده

شرکت کرده

T
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سطح
معناداری

ریسک پذیری

4/038

./753

2/84

./475

8/19

./000

انگیزه پیشرفت(موفقیت)

3/198

./547

2/857

./481

8/53

./000

تصمیم گیری و حل مسئله

3/80

./527

2/84

./474

8/017

./000

ابتکار و نوآوری

3/10

./794

2/85

./450

8/25

./000

هم چنین طبق آزمون رتبه بندی فریدمن ،بیشترین تأثیر شرکت در دوره بر عملکرد کاری کارآفرینانه کارکنان به ترتیب شامل
تأثیر این آموزش ها بر؛ ریسیک پیذیری ،انگییزه پیشیرفت(موفقیت  ،تصیمیم گییری و حیل مسیئله و ابتکیار و نیوآوری بیوده
است(جدول شماره. 51 :
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جدول شماره  .94 :نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن برای تأثیر دوره های بر عملکرد کاری کارآفرینانه
متغیرها

N

d.f

Sig

تعدادجامعه

درجه آزادی

ضریب معناداری

44

3

./000

میانگین رتبه
ها

ریسک پذیری

3/90

انگیزه

2/25

پیشرفت(موفقیت)
تصمیم گیری و حل

2/53

مسئله
ابتکار و نوآوری

9/82

نتایج آزمون مبین تفاوت معنادار بین نظرات کارکنیان سیتادی شیرکت کیرده و شیرکت نکیرده در دوره آمیوزش سیازمان
کارآفرین شرکت آپادانا طی مؤلفه های چهارگانه؛ ریسک پذیری ،انگیزه پیشرفت(موفقیت  ،حل مسئله و تصمیم گیری ،ابتکیار
و نوآوری برحسب متغیر تعدیل کننده شرکت یا عدم شرکت در دوره ها در سطح  1/11است .به عبارت دیگر کارکنیان شیرکت
کرده به نسبت کارکنان شرکت نکرده ،در مؤلفه های چهار گانه مذکور تأثیر دوره ی میذکور بیر عملکیرد کیاری کارآفرینانیه را
درحد باالتر ارزیابی نموده اند.

نتیجه گیری

فعالیت بهسازی و تو سعه نیروی انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می شود به همین دلیل باید به آموزش و پرورش به
طور کلی و آموزش ضمن خدمت کارکنان به عنوان یک سرمایه ملی نگریست که به وسیله آن می توان کارایی و اثربخشی و به
تبع آن بهره وری سازمانی را افزایش داد .درجوامع رو به رشد و دائمیاً متغییر امیروزی نقیش آمیوزش در توسیعه عملکردهیای
کارآفرینانه و خالقانه کارکنان نقش اساسی دارد.
کارکنانی که در دروه های آموزشی شرکت می نمایند باید از انگیزه کیافی بیرای شیرکت در دوره هیا و مباحیز آموزشیی
برخوردار باشند چرا که بدون داشتن انگیزه الزم گذراندن این دوره ها جز اتالف وقت و سرمایه چیزی عایید سیازمان و شیرکت
نمی کند لذا توصیه می گردد که در ابتدا نیازسنجی از عالیق و انگیزه های کارکنان در خصوص دوره ها صیورت پیذیرد سیپس
اقدام به گذاردن این دوره ها گردد .در زمینه ایجاد انگیزه در مباحز آموزشی می توان به نقش اسیاتید دوره هیا و روش هیایی
که برای ایجاد انگیزه در کارکنان دارند اشاره کرد همچنین نقش مدیران و همکاران نیز برای برانگیخته شدن کارمندان شیرکت
کننده در دوره ها بسیار چشم گیر می باشد .در خصوص عالئق و نگرش ها باید خاطر نشان ساخت که نگرش افراد بیه آمیوزش
مؤلفه ای کلیدی برای شرکت در دوره و موفقیت در آن است ،افراد باید به آموزش و خود نگرش مثبتی داشته باشیند کیه ایین
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نگرش مثبت بواسطه عوامل و متغیرهای متفاوتی که ذکر شد حاصل می شود .از آن جا که خالقیت کلید کیارآفرینی سیازمانی
است بهتر است در کنار برگزاری این دوره های آموزشی فرصت های عملیاتی برای ارئه ایده های کارکنان فراهم شود چیرا کیه
صرف ارائه این دوره ها به صورت مطالب نظری و عدم فراهم کردن موقعیت برای بیروز دادن اییده هیا نمیی تیوان سیازمانی بیا
عملکرد کارآفرینانه داشت لذا مدیران و سرپرستان شرکت باید همواره زمینه کاربردی کیردن اییده هیای ارائیه شیده را در حید
متعارف برای کارکنان فراهم آورند چرا که آموزش بدون عمل فایده چندانی به بار نمی آورد.
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