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رابطة میان نیاز به شناخت ،خودکارآمدی آموزشی و انگیزة یادگیری /انگیزة
آموزشی ،با انتقال آموزش در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان
فرزانه دباشی ،1حمیدرضا عریضی ،2ابوالقاسم نوری ،3ناهید اکرمی
 .1کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه اصفهان

4

 .2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی
 .1استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی
 .4استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ دریافت32/94/93 :
تاریخ تصویب32/93/22 :
چکیده
آموزش کارآفرینی از مهمترین برنامههای آموزشی غیر رسمی است که در بسییاری از مراکی آموزشیی در حیا
انجام است .هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ نیاز به شناخت ،خودکارآمدی آموزشی و انگی ۀ یادگیری/انگیی ۀ
آموزشی با انتقا آموزش است .طرح پیژوهش از نیو همبسیتگی اسیت و تعیداد  124نفیر از کیارآموزان مرکی
کارآفرینی دانشگاه اصفهان در دو مرحلۀ پیشآموزشی و پسآموزشی مورد سنجیده شدند .پرسشنامههای مرحلیۀ
پیشآموزشی عبارت بودند از :مقییا نییاز بیه شیناخت کاسییوپو ،پتیی و کیاوو ( ،)1394مقییا خودکارآمیدی
پیییشآموزشییی کووینییون ( )1331و پرسشیینامۀ انگی ی ۀ یییادگیری ن یو و ویل ی ( .)1331پرسشیینامههییای مرحلییۀ
پییسآموزشییی تحقی ی عبییارت بودنیید از :پرسشیینامۀ خودکارآمییدی پییسآموزشییی بییراون ( )1333و پرسشیینامۀ
محق ساختۀ انتقا آموزش .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام اسیتفاده
شد .یافتهها نشان داد که بین همۀ متغیرهای تحقی و انتقا آموزش روابط مثبت معنیاداری وجیود دارد؛ بیه عیووه
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان داد که دو متغیر نیاز بیه شیناخت و خودکارآمیدی پیسآموزشیی
توان پیشبینی انتقا آموزش را دارند .با عنایت به این موضو کیه سیازههیای نییاز بیه شیناخت و خودکارآمیدی
پسآموزشی از طری آموزش قابل ارتقا هستند ،میتوان انتظار داشت که با طراحی برنامههای آموزشی بیر مبنیای
این دو متغیر انتقا آموزش به عملکرد نی اف ایش یابد.

واژههای کلیدی :آموزش کارآفرینی ،انتقا آموزش ،انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی ،خودکارآمدی
آموزشی ،نیاز به شناخت
 نویسندۀ مسئو :

fdabbashi90@gmail.com
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مقدمه
در پاسخ به تغییرات سریع دنیای کسبوکار ،آموزش یکی از مهمترین اب ارها به منظور ارتقای
دانش ،مهارت و رفتارهای افراد محسوب مییشیود )& Giangreco, Carogati, Sebastiano

 .(Della Bella, 2010سیاستگذاران بر این باورند که دستیابی به سطوح بیایی آمیوزش تنهیا
از طری آموزش کیارآفرینی 1امکیانپیذیر اسیت ) .(Oosterbeek & Van Praag, 2010ایین
گونه آموزشها به فراگیران فرصت میدهد که قبل از واردکردن ایدهها و عقاید خود به دنییای
واقعییی کییار آنهییا را آزمییایش کننیید و بییه اثبییات برسییانند ) .(Montessory, 2006آمییوزش
کارآفرینی درکی از مشاغل ،اهداف و ساختارهای شغلی را برای فراگیران فراهم میآورد و بیه
شکلگیری دیدگاههای کارآفرینی مثبت در ذهین آنیان کمی

مییکنید ).(Cheunge, 2008

بسیاری از مؤسسات آموزشی به این مهم توجه نشان میدهند و به برگ اری دورههای آموزشیی
کییاربردی بییرای ارتقییای دانییش ،مهییارت ،نگییرش و خودکارآمییدی افییراد اقییدام میییکننیید .در
دانشگاهها ،این وظیفۀ مهم بر عهدۀ مراک کارآفرینی است .پاپایان ناکیس ،کاستلی ،دامیگسیب
و ماوروتاسا )2999( 2آموزش کارآفرینی 1را بستری برای شکلدهی مهارتهیای کارآفرینانیه،
شایسییتگیهییا ،گییرایشهییا ،فرهنی

و نیی تسییهیلکننییدۀ فعالیییتهییای کارآفرینانییه میییداننیید.
4

صاحبنظران مختلفیی همچیون شیومییتر ( ،)1314می
( ،)1399سین

1

کللنید ( ،)1311یو و می

مییون

2

 )1393( 7و شاور و اسکات )1331( 9بر اهمییت کیارآفرینی در خلی ثیروت و

توسعۀ جامعه تأکید کردهاند (مقیمی ،1194 ،ص  .)13این باور که آمیوزش کیارآفرینی ج ویی
اساسی برای توسعۀ اقتصادی محسوب میشیود کشیورهای اروپیایی را بیر آن داشیته اسیت کیه
تغییراتی اساسی در سیستم آموزشی خود ایجاد کننید؛ بیرای مثیا تغیییر سیسیتم دبیرسیتانهیای
ایتالیا در تاریخ  19فوریۀ سا  2999به دانشآموزان این فرصت را مییدهید کیه در یی

دورۀ

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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محیییدود مطیییالبی را در میییورد شیییرکتهیییا ییییاد بگیرنییید (احمیییدپور دارییییانی ،شییییخان،
رضازاده.)1191 ،
با توجه به اهمیت بسیار زیاد آموزش ،بهویژه آموزش کارآفرینی ،و با توجیه بیه میی ان کیم
بازگشت سرمایهای که صرف این گونه آموزشها میشیود ) (Goldstein & Ford, 2002هیم
دستاندرکاران آموزشی و هم پژوهشگران عوقهمند به شناسایی عواملی هستند که بر موفقییت
و اثربخشی برنامههای آموزشی تأثیرگذارند.
بررسی پیشینۀ تحقیقات انجامگرفته در این زمینه نشان میدهد که اثربخشی آموزشیی پیونید
ن دیکی با ویژگیهای فراگیران دارد ) (Goldstein & Ford, 2002و آموزشی اثربخش اسیت
که در طراحی آن عووه بر عوامل آموزشی (مانند ویژگیهای محییط آموزشیی ،ویژگییهیای
مربی و غیره) به برآوردهشدن نیازهای فراگیران و همچنین پیشیایندهای انگی شیی فیردی توجیه
شود )( (Towler & Dipboye, 2006بختیاری اسفندقه.)1193 ،
منظور از ویژگیهای فردی آن دسته از ویژگیها و خصوصیات آموزشگیران است که بیه
همراه آنها به محیط آموزش آورده میشود .ویژگیهای شخصیتی و انگی شی و ویژگییهیای
جمعیییتشییناختی کییارآموز مثییا هییایی از ویژگیییهییای فییردی هسییتند )Salas & Cannon-

 .(Bowers, 2001تحقیقات بسیاری تأثیر عوامل فردی گوناگون مانند ویژگیهای شخصیتی و
آموزشییی را بییر پیامییدهای آموزشییی بررسییی کییردهانیید )Chuang, Liao, & Tai, 2005

( (Chiaburu & Tekleab, 2005بختیاری اسفندقه)1193 ،؛ لیکن بررسی پیشینۀ پژوهش نشان
میدهد که تحقیقات اندکی به بررسی تأثیر عوامل شناختی و انگی شی بیه صیورت هم میان بیر
پیامدهای آموزشی مبادرت ورزییدهانید .در ایین پیژوهش ،خودکارآمیدی 1آموزشیی ،نییاز بیه
شناخت 2و انگیی ۀ ییادگیری /انگیی ۀ آموزشیی 1ویژگییهیای فیردی اثیر گیذار بیر پیامیدهای
آموزشییی در نظییر گرفتییه شییده و رابطییۀ آنهییا بییا پیامییدهای آموزشییی شییامل خودکارآمییدی
پسآموزشی و انتقا آموزش بررسی شده است.

1. self-efficacy
2. Need for Cognition
3. learning\ training motivation
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واژۀ خودکارآمییدی مفهییوم اصییلی نظری یۀ شییناختی اجتمییاعی بنییدورا )1377( 1محسییوب
میشود .خودکارآمدی اشاره به باور فرد مبنی بر داشتن توانایی برای انجام ی

تکلیف خیاص

دارد ) .(Bandura, 1977در بافت آموزشی نی خودکارآمیدی بیه انتظیارات شیخب مبنیی بیر
توانمندی برای انجام تکیالیف ییا پیامیدهای آموزشیی اطیو مییشیود )Goldstein & Ford,

 .(2002در محیییطهییای آموزشیی ،خودکارآمییدی بییه شییکل عییاملی نیرومنیید در همییۀ مراحییل
آموزشی عمل مییکنید؛ چنانچیه برخیی از محققیان آن را هیم پیشیایند آموزشیی و هیم پیامید
آموزشی در نظر میگیرند ).(Tannenbaum, Mathieu, Salas, & Cannon-Bowers, 1991
خودکارآمدی به شکل پیشایند آموزشی را خودکارآمدی پیشآموزشی 2و خودکارآمیدی بیه
شکل پیامد آموزشی را خودکارآمیدی پیسآموزشیی 1میینامنید .در ایین پیژوهش ،از مقییا
خودکارآمدی پیشآموزشی کووینون  )1331( 4برای سنجش خودکارآمدی پییشآموزشیی و
از مقیا

خودکارآمدی نسبت به دانش و مهارتهای آموختیهشیدۀ بیراون )1333( 1نیی بیرای

سنجش خودکارآمدی پسآموزشیی اسیتفاده شیده اسیت .ایین پرسشینامههیا در پیژوهشهیای
بسییاری میورد اسیتفاده قیرار گرفتیهانید )( Spiros, 2003 Brown, 1999 Quinones,1995

(بختیاری اسفندقه.)1193 ،
نیاز به شیناخت عبیارت اسیت از «نییاز بیه سیازماندهی موقعییتهیای مربیو بیه معناییابی و
روشهای یکیارچهسازی اطوعات ،نیاز به دانستن و منطقی ساختن تجارب زنیدگی» )Cohen,

 .(Stotland, & Wolfe, 1955, p. 291منظور کوهن 2از کاربرد واژۀ «نیاز» آن معنایی کیه در
متون زیست شناختی بیرای گرسینگی و تشینگی و دیگیر نیازهیای زیسیتی میورد اسیتفاده قیرار
میییگیییرد نیسییت ،بلکییه بییه عقیییدۀ وی اییین مفهییوم را میییتییوان نییوعی عوقییه و گییرایش بییرای
برطرفکردن نیاز علمی دانست؛ یعنی رفتاری که هدفمند است و زمانی که هدف دستنیافتنی
به نظر میرسد به ایجیاد تینش در فیرد منجیر مییشیود ) .(Cacioppo & Petty, 1982بیه نظیر
1. bandura
2. pre-training self-efficacy
3. post-training self-efficacy
4. Quinones
5. Brown
6. Cohen
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میرسد که افرادی که از نظر ایین نییاز در سیطوح بیاییی قیرار دارنید انگیی ش بیشیتری بیرای
شرکت در دورههای آموزشی دارند و بنابراین بیه احتمیا بیشیتر در دانیش ،نگیرش و مهیارت
آنها پیشرفت حاصل خواهد شد .این افراد همواره به گونهای رفتار می کننید کیه نییاز شیناختی
آنها برطرف شود ) .(Cacioppo & Petty, 1982در این پیژوهش از مقییا

نییاز بیه شیناخت

کاسیوپو ،پتی و کاوو )1394( 1برای سنجش این مفهوم اسیتفاده شیده اسیت .ایین پرسشینامه در
پیژوهشهیای بسییاری میورد اسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت )Woo, Harms, & Kuncel, 2007

( (Towler & Dipboye, 2006حسینی و لطیفیان1199 ،؛ مختاری و داورپناه.)1131 ،
انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی از دیگر متغیرهای مهم و اثرگذار بیر پیامیدهای آموزشیی
است و شامل فراینیدهایی اسیت کیه موجیب برانگیختگیی ،جهیت و پاییداری رفتیار مییشیود
) .(Naylor, Pritchard & Ilgen, 1980گرچه بیشتر تحقیقات گ ارش شده در مورد انگیی ش
مربو به کار و محیط کاری هستند نه محیطهای آموزشی ) ، (Goldstein & Ford, 2002بیه
هر حا نقش انگیی ش در عملکردهیای شیغلی آینیده مییتوانید مبیین نقیش آن در بافیتهیای
آموزشی نی باشد .در این پژوهش ،از مقیا

انگیی ۀ ییادگیری نیو و ویلی

 )1331( 2اسیتفاده

شده است .این پرسشنامه در پژوهشهای بسییاری اسیتفاده شیده اسیت )Chuang, Tai, 2006

( )Liao, & Tai, 2005بختیاری اسفندقه)1193 ،
به عنوان نکتۀ پایانی باید اشاره نمود که برای سنجش اثربخشی آموزشهای کیارآفرینی در
این پژوهش از سازه ی «انتقا آموزش» اقتبا

شده از الگوی انتقالی 1هالتون )1332( 4اسیتفاده

شده است .بطور کلی انتقا آموزش عبارتسیت از می انیی کیه آموزشیگیران 1دانیش ،مهارتهیا،
رفتارها و نگرشهای کسب کرده از آموزش را در عمل به کیار میی برنید )Baldwin & Ford,

 .(1988اییین دو محقی همچنییین اییین سییازه را اییین گونییه تعریییف میییکننیید :عوامییل مشییتر
دروندادهای آموزش ،پیامدهای آموزشی و شرایط انتقا آموزش )(Baldwin & Ford, 1988

 .به دلیل دیر بازده بودن آموزشهای کارآفرینی و این مسئله که انتقا این گونه آموزشهیا بیه
1. Kao
2. Noe & Wilk
3. Transfer Model
4. Holton
5. trainees
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عملکییرد مسییتل م ط یی زمییان کییافی بییرای فییرآهمآوردن شییرایط انتقییا اسییت ،پژوهشییگر از
پرسشنامهای بر مبنای سیه مؤلفیۀ الگیوی انتقیالی هیالتون ( ،)1332کیه بیشیترین همخیوانی را بیا
شرایط آموزشهای کارآفرینی انجام شده در دانشگاهها دارنید ،بیرای سینجش انتقیا آمیوزش
استفاده کرده است .این سه مؤلفه عبارتند از :انگی ۀ انتقا  ،نتیجۀ نگرشیی و نتیجیۀ مثبیت فیردی
).(Holton III Bates, & Rouna 2000Holton III, Bates Seyler & Carvalho, 1997
الگییوی هییالتون ( )1332در بسیییاری از پییژوهشهییا بییه صییورت مییدلی جییامع بییرای ارزش ییابی
برنامییههییای آموزشییی مییورد اسییتفاده قییرار گرفتییه اسییت )& Holton III, Bates, Seyler,

( (Carvalho, 1997حیدری ،نقشبندی ،توسلی و علیپور.)1131 ،
مروری بر ادبیات موضوع
یافتههای حاصل از تحقیقات کالکوویت و سییمیرین

1

( )1339و کالکووییت ،لیی پیاین و نیو

2

( )2999مؤید تأثیر برخی از صفات شخصیتی و فردی بر پیامدهای آموزشیی اسیت .بیه عیووه
کالکوویت و همکاران ( )2999دریافتنید کیه متغیرهیای انگی شیی فیردی ماننید خودکارآمیدی
پیشآموزشی و انگی ۀ یادگیری نی بر پیامدهای آموزشی اثرگذارند.
بییه عییووه ،برخییی تحقیقییات تجربییی نشییان دادهانیید کییه افییراد دارای خودکارآمییدی
1

پیشآموزشیی بیای انگیی ش بیشیتری بیرای حضیور در جلسیات آموزشیی دارنید )Colquitt,

 .(LePine & Noe, 2000; Chuang, Liao & Tai, 2005طب یافتههای دیگر محققان ،تغیییر
مثبییت در خودکارآمییدی افییراد یییا ب یه عبییارت دیگییر پیییدایش سییطوح بییایی خودکارآمییدی
پسآموزشی در فراگیرانی کیه آمیوزش آنهیا بیه اتمیام رسییده اسیت بیر پیامیدهای آموزشیی
اثرگذار است؛ برای مثا بختیاری ( )1193نشان داد که خودکارآمدی پسآموزشیی بیه انتقیا
آموزش به عملکرد منجر میشود.
در زمینۀ تأثیر نیاز به شناخت ،پتی و کاسیوپو ( )1392دریافتند که این متغیر با وظیفهگراییی

1. Colquitt, J. A. & Simmering
2. LePine & Noe
3. pre-training self-efficacy
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و مونت )1331( 1وظیفهگرایی با ویژگیهیایی ماننید

سختکوشی ،سماجت و پیشرفتمحوری در ارتبا است .بختیاری ( )1193در پیژوهش خیود
نشان داد که وظیفهگرایی میتوانید پیشیایندی بیرای انگیی ۀ ییادگیری باشید و بیه دنبیا آن در
گامهای بعدی انتقا آمیوزش بیه عملکیرد رخ دهید؛ همچنیین وو و همکیاران ( )2997ارتبیا
متوسط معناداری میان نیاز به شناخت ،وظیفهشناسی ،خودنظمدهی در ییادگیری و میی ان دانیش
اخباری افراد را کشف کردند .بر طب الگوی کر

پاتری

 )1327( 2تغییر در دانش مقدمهای

برای تغییر رفتار و در نهایت انتقا آموزش به عملکرد محسوب میشود.
در زمینۀ تأثیر انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی ،بسیاری از تحقیقات بر رابطیۀ مییان عوامیل
فردی و انگی ش آموزشیی ) (Colquitt & Simmering, 1998و رابطیۀ انگیی ش آموزشیی بیا
پیامدهای آموزشی ) (Chuang, Liao, & Tai, 2005صحه گذاشتهاند .اف ون بر ایین کووینیون
( )1331کشییف کییرد کییه انگی ی ۀ یییادگیری بییه صییورت متغیییر میییانجی بییین خودکارآمییدی
پیشآموزشی و پیامدهای آموزشی عمل میکند.
با توجه به پیشینۀ پژوهشی ذکرشده و با توجه به اهمیت انتقا آموزش به عملکرد ،هیدف از
این پژوهش بررسی رابطۀ میان نیاز بیه شیناخت ،خودکارآمیدی آموزشیی و انگیی ۀ ییادگیری/
انگی ۀ آموزشی با انتقا آموزش بود .پرسش اصیلی پیژوهش ایین اسیت کیه کیدام ترکییب از
متغیرهای نیاز به شناخت ،خودکارآمدی آموزشی و انگی ۀ ییادگیری /انگیی ۀ آموزشیی انتقیا
آموزش را پیشبینی میکند.
روششناسی تحقیق
شیرکتکننیدگان و طیرح پییژوهش :طیرح ایین پیژوهش از نییو همبسیتگی و جامعیۀ پییژوهش
شرکتکنندگان در دورههای آموزشی کوتاهمیدت مرکی کیارآفرینی دانشیگاه اصیفهان بیوده
است .نمونهگیری به شیوۀ در دستر
پایی و زمستان  1131در دستر

و انتخاب از بین کسانی صورت گرفت که در بازۀ زمانی

بودند .کیل جامعیۀ پژوهشیی از سیا  1192تیا  1131بیال بیر
1. Barrick & Mount
2. Krikpatrick
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خوشیه

 1999نفر است .در پژوهشهای آموزشی ،به دلیل ماهیت آن معمویً همۀ اعضای یی

بررسی میشوند .در این پژوهش نی خوشیۀ میورد نظیر در بیازۀ زمیانی پیایی و زمسیتان 1131
انتخاب شدند و در دو مرحله (پیشآموزشی و پسآموزشی) به اب ارهای پژوهش پاسخ دادنید.
تعداد پرسشنامههای ارسا شده  299جفت پرسشنامه بیود کیه بیا میی ان بازگشیت  9/92در ایین
پییژوهش  124جفییت پرسشیینامه بازگردانییده شییده اسییت .عنییاوین دورههییای آموزشییی مرک ی
کارآفرینی عبارت بودند از :تدوین طرح کسیبوکیار ،برندسیازی ،میدیریت دانیش و بیور .
ویژگی مشتر

همۀ این دورهها این است که بیا فیراهمآوردن شیرایطی بیرای ارتقیای دانیش،

مهارت ،نگرش و خودکارآمدی کارآموزان احتما انتقا آموزش بیه عملکیرد را در آنهیا بیه
وجود میآورد .میانگین سن شرکتکنندگان  24/17سیا و انحیراف معییار سین آنهیا 1/921
بود؛ همچنین  13درصد شرکتکنندگان مرد و  21درصد زن بودند و میی ان تحصییوت آنهیا
شامل  %41/1لیسانس %11/2 ،فو لیسانس و  1/7درصد دکتری بود.
اب ارهای پژوهش :شامل دو دسیته پرسشینامههیای مرحلیۀ پییشآموزشیی و پرسشینامههیای
مرحلۀ پسآموزشی بودند.
پرسشنامههای مرحلۀ پیشآموزشی تحقی عبارت بودند از :مقیا
پتی و کاوو ( ،)1394مقیا
یادگیری نو و ویل

نیاز به شناخت کاسییوپو،

خودکارآمدی پیشآموزشی کووینون ( )1331و پرسشینامۀ انگیی ۀ

(.)1331

پرسشنامههای مرحلۀ پسآموزشی تحقیی نیی عبیارت بودنید از :پرسشینامۀ خودکارآمیدی
پسآموزشی براون ( )1333و پرسشنامۀ محق ساختۀ انتقا آموزش.
پرسشنامۀ نیاز به شناخت :این پرسشینامه از مقییا
همکاران ( )1394اقتبا
به گونهای اقتبا

 19سیؤالیِ نییاز بیه شیناخت کاسییوپو و

شده و فرم کوتاهشدۀ  3سؤالی آن است .این  3سؤا از مقیا

اصیلی

شدهاند که بیشیترین همخیوانی را بیا شیرایط کیارآموزان مراکی کیارآفرینی

داشته باشند و از پرسیدن سؤایت مشابه نیی خیودداری شیود .در ایین پرسشینامه ،هیر سیؤا در
قالب طیف لیکرت  7درجهای ( =9بسیار مخالفم تا  = 2بسیار موافقم) نمرهگیذاری شیده اسیت.
1

مطالعات متعدد شواهدی دا بر روایی این پرسشنامه گ ارش کردهانید & Cacioppo, Petty
1. validity
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) .(Tuten & Bosnjak, 2001 Kao, 1984کاسیوپو و همکاران ( )1394پاییایی 1درونیی ایین
مقیا

را با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ  9/93گ ارش کردهاند .در این پیژوهش،

پایایی درونی این فرم کوتاهشده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/742به دست آمد.
پرسشییینامۀ خودکارآمیییدی پییییشآموزشیییی :ایییین پرسشییینامه از مقییییا
پیشآموزشی کووینون ( )1331اقتبا

خودکارآمیییدی

شیده و دارای  19سیؤا اسیت کیه هیر سیؤا در قالیب

طیف لیکرت  1درجیهای ( =1بسییار مخیالفم تیا  =1بسییار میوافقم) نمیرهگیذاری شیده اسیت.
مطالعات متعدد شواهدی دا بر رواییی ایین پرسشینامه گی ارش کیردهانید )Quinones, 1995

 .(Spiros, 2003کووینون ( )1331پایایی درونی این مقییا

را بیا اسیتفاده از محاسیبۀ ضیریب

آلفای کرونباخ  9/72گ ارش کرده اسیت .در ایین پیژوهش ،پاییایی درونیی ایین پرسشینامه بیا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/799به دست آمد.
پرسشنامۀ انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی :این پرسشنامه از مقیا
ویل

 )1331( 2اقتبا

انگیی ۀ ییادگیری نیو و

شده و دارای  9سیؤا اسیت کیه هیر سیؤا در قالیب طییف لیکیرت 1

درجهای ( =1بسیار مخیالفم تیا  =1بسییار میوافقم) نمیرهگیذاری شیده اسیت .مطالعیات متعیدد
شیواهدی دا بیر رواییی ایین پرسشینامه گی ارش کیردهانید )Spiros, Noe & Wilk, 1993

 .)2003نئو و ویل

( )1331پایایی درونی این مقیا

را با اسیتفاده از محاسیبۀ ضیریب آلفیای

کرونباخ  9/97گ ارش کیردهانید .در مطالعیات دیگیری ،اسیییروز ( )2991و بختییاری ()1193
ضریب آلفای کرونباخ را برای این مقیا

بیهترتییب  9/91و  9/92گی ارش کیردهانید .در ایین

پژوهش ،پایایی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/791به دست آمد.
پرسشنامۀ خودکارآمدی پسآموزشی :این پرسشنامه از مقیا
مورد دانش و مهارتهای آموختهشدۀ براون ( )1333اقتبا

 7سیؤالی خودکارآمیدی در

شده و دارای  2سیؤا اسیت کیه

هر سؤا در قالب طیف لیکرت  1درجهای ( =1بسیار مخالفم تا  =1بسیار موافقم) نمیرهگیذاری
شده است .مطالعات متعدد شواهدی دا بر روایی این پرسشنامه گی ارش کیردهانید )Brown,

( ،(1999بختیاری اسفندقه .)1193 ،براون ( )1333پاییایی درونیی ایین مقییا

را بیا اسیتفاده از
1. reliability
2. Noe & Wilk
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محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ  9/92گ ارش کرده است .در مطالعۀ دیگری ،بختیاری ()1193
مشاهده کرد که یکی از پرسشها همسانی کافی با سایر گویهها ندارد؛ از این رو با حیذف آن
گویه ضریب آلفای کرونباخ  9/9به دست آمد .در پژوهش حاضر نی از ایین فیرم تجدیید نظیر
شدۀ بختیاری ( )1193استفاده شده است .در این پژوهش ،پایایی درونی ایین فیرم تجدیید نظیر
شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/799به دست آمد.
پرسشنامۀ انتقا آموزش (محق ساخته) :به دلیل دیربازدهبیودن آمیوزشهیای کیارآفرینی و
این مسئله که انتقا این گونه آموزشها به عملکرد مستل م طی زمان کیافی بیرای فیراهمآوردن
شرایط انتقا وابسته است ،پژوهشگر پرسشنامهای با شیش سیؤا بیر طبی سیه مؤلفیه از الگیوی
انتقییالی هییالتون ( )1332را طراح یی کییرد کییه بیشییترین همخییوانی را بییا شییرایط آمییوزشهییای
کارآفرینی انجامشده داشتند و بیه صیورت مقیدماتی بیر روی نمونیهای از کیارآموزان بیه اجیرا
درآورد .این سه مؤلفه عبارت بودند از :انگی ۀ انتقا  ،نتیجۀ نگرشی و نتیجۀ مثبت فردی؛ سییس
تحلیل عوامل بر روی داده ها انجام گرفت و یافتهها مؤیید وجیود ایین سیه عامیل در پرسشینامه
بودند ( .)KMO = 9/711نمرهگذاری ایین پرسشینامه بیر اسیا

طییف پینج گ ینیهای لیکیرت
1

( =1بسیار مخالفم تیا  =1بسییار میوافقم) اسیت .پژوهشیگر بیرای سینجش ضیریب رواییی ایین
پرسشنامه این ی
درو

جمله را که روح کلی سازه در آن است (به نظر مین چنیین دورهای بایید در

رشتۀ تحصیلی من گنجانده شود ،چرا که اگر چنین بود تیا بیدین روز پیشیرفت بیشیتری

در زمینۀ عمل داشتم) پرسید و ضریب همبستگی آن را با کل مقییا
 9/12به دست آمده است .پایایی درونی این مقیا

سینجید کیه ایین ضیریب

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 9/743

به دست آمد.
یافتهها
یافتههای مربو به متغیرهای جمعیتشناختی در قسیمت ویژگییهیای شیرکتکننیدگان شیرح
داده شد .در جدو  ،1شاخبهای توصییفی و روانسینجی اب ارهیای پیژوهش و در جیدو 2
همبستگی درونی متغیرهای پژوهش با یکدیگر آورده شده است.
1. validity coefficient
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جدول  .1شاخصهای توصیفی و روانسنجی ابزارهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

 .1نیاز به شناخت
 .2خودکارآمدی
پیشآموزشی
 .5انگیزش آموزشی
 .6خودکارآمدی
پسآموزشی
 .3انتقال آموزش

53/46
20/71

ضریب پایایی
پژوهش
بختیاری

پژوهش
حاضر

ضریب روایی
در پژوهش
حاضر

خطای معیار
اندازهگیری

ضریب
تغییرات

_____
_____

2/232
1/133

4/74
6/55

1/463
1/634

7/06
3/74

1/465

4/36

6/64
2/31

0/64

0/464
0/466

24/56
20/25

5/01
5/57

0/64
0/60

0/401
0/400

_____
_____

22/70

5/66

_____

0/467

0/34

جدول  .2همبستگی درونی متغیرهای نیاز به شناخت ،خودکارآمدی پیشآموزشی ،انگیزش یادگیری،
خودکارآمدی پسآموزشی و انتقال آموزش
متغیرها

 .1نیاز به شناخت
 .2خودکارآمدی پیشآموزشی
 .5انگیزش آموزشی
 .6خودکارآمدی پسآموزشی
 .3انتقال آموزش

1

2

1
0/124
**0/552
0/123
**0/223

1
**0/366
**0/640
**0/216

3

1
**0/245
**0/254

4

1
**0/676

5

1
** p<9/91

همانطور که در جدو  2موحظه میشود ،نیاز بیه شیناخت بیا انگیی ش آموزشیی و انتقیا
آموزش روابط مثبت و معناداری را نشان میدهد ( )p<9/91و بیا هیی کیدام از خودکارآمیدی
های آموزشی رابط معناداری نیدارد؛ همچنیین نتیایج نشیان مییدهید کیه مییان همیۀ متغیرهیای
پییژوهش و انتقییا آمییوزش روابییط مثبییت و معنییاداری وجییود داردکییه از اییین میییان متغیییر
خودکارآمدی پسآموزشی بیشترین همبستگی را با انتقا آموزش دارد ( r=9/439و .)p<9/91
به منظور پیشبینی انتقا آموزش با اسیتفاده از متغیرهیای نییاز بیه شیناخت ،خودکارآمیدیهیای
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آموزشی و انگی ش آموزشی از روش رگرسیون گامبهگیام اسیتفاده شید کیه نتیایج آن در جیدو 1
آمده است.
جدو  .1پیشبینی انتقا آموزش با استفاده از متغیرهای پیشبین
متغیر

متغیرهای

مالک

پیشبین

خودکارآمدی
انتقال پس آموزشی
آموزش
نیاز به
شناخت

R

R2

∆R2

F

B

β

SEB

t

*0/676

0/266

0/266

*35/347

0/670

0/646

0/047

*4/044

*0/323

0/243

0/244

*50/407

0/127

0/144

0/035

*2/667

* p<9/91

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامبهگام نشان مییدهید کیه در گیام او خودکارآمیدی
پسآموزشی وارد معادلۀ رگرسیون برای پیشبینی انتقا آموزش میشود و  9/249از وارییانس
آن را تبیین میکند ( )p<9/91که با اضافهشدن متغیر نیاز به شناخت در گام دوم قدرت تبیین به
 9/271میرسد ( .)p<9/91این نتایج نشان میدهد که از میان چهار متغیر پیشبین تنها دو متغییر
خودکارآمدی پسآموزشی و نیاز به شناخت قادر به پیشبینی انتقا آموزش هستند و با هیم در
حدود  27/1درصد از انتقا آموزش را تبیین میکنند(.)p<9/91
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش بیانگر وجود روابط مثبت معنادار میان همۀ متغیرهای پیژوهش شیامل نییاز بیه
شناخت ،خودکارآمدی پییشآموزشیی ،انگیی ۀ ییادگیری /انگیی ۀ آموزشیی و خودکارآمیدی
پسآموزشی با انتقا آموزش است .در بررسی اولین متغیر ،یافتهها نشان میدهد که متغییر نییاز
به شناخت با انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی و انتقا آموزش روابط مثبت معناداری دارد .این
یافتهها در راستای نتایج پژوهش کاسیوپو و پتی ( )1392است .این محققان دریافتند کیه هرچیه
افراد از نظر نیاز به شناخت در سطح بایتری قرار داشیته باشیند ،از درگییری ذهنیی بیا تکیالیف
چالش برانگی لذت میبرند و همواره موقعیتهایی را انتخاب میکنند که از تنش فکری آنهیا
بکاهد .آموزشهای کارآفرینی نی چون دارای عناوین و محتوایی غییر از درو

تیدریسشیدۀ

رسمی در دانشگاه هستند ،افراد با کنجکاوی شناختی را جیذب خیود مییکننید و تماییل بیرای
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یادگیری را در آنان بر میانگی انند .این دو محق در پژوهشی دیگر کشف کردهاند که نیاز بیه
شناخت با وظیفهگرایی میرتبط اسیت ) . (Petty & Cacioppo, 1986بختییاری ( )1193نیی در
پژوهش خود کشف کرد که وظیفهگرایی بیه شیکل پیشیایندی بیرای انگیی ش آموزشیی عمیل
میکند و به دنبا آن در گامهای بعدی انتقا آموزش به عملکرد رخ میدهد .بر طب یافتههای
حاصل از پژوهش حاضر و شواهد پژوهشی مذکور میتوان رابطۀ بین نیاز به شناخت بیا انگیی ۀ
یادگیری و انتقا آموزش را استنبا و تأیید کرد.
یافتههیای تحقیی همچنیین حیاکی از وجیود روابیط مثبیت معنیادار مییان خودکارآمیدی هیای
آموزشی و انگیی ۀ ییادگیری /انگیی ۀ آموزشیی اسیت .ایین نتیجیه بیا یافتیههیای تحقیقیات تیاننبوم و
همکاران ( ،)1331کویینون ( ،)1331کالکوویت و همکیاران ( )2999و بختییاری ( )1193همخیوانی
دارد .تاننبوم و همکاران ( )1331دریافتند که خودکارآمدی را باید هم به عنوان پیشیایند و هیم پیامید
آموزشی در نظر گرفت .کووینون ( )1331دریافت که خودکارآمدی پیش آموزشی از طریی انگیی ۀ
یادگیری بر پیامدهای آموزشی تأثیر میگذارد .نتیایج پیژوهش کالکووییت و همکیاران ( )2999نیی
تأییدکنندۀ نقش میانجی انگی ۀ آموزشیی در رابطیۀ بیین خودکارآمیدی پییشآموزشیی و پیامیدهای
آموزشی است .برطب تعریف کانفر ،)1331( 1انگی ۀ آموزشی بیه عنیوان جهیت ،شیدت و پاییداری
رفتارهای مرتبط با یادگیری در محیطهیای آموزشیی تعرییف مییشیود .نظرییۀ ییادگیری اجتمیاعی
بندورا ( )1377در مورد رابطۀ بین خودکارآمدی پیشآموزشیی و انگیی ش آموزشیی ایین توجییه را
اراوه میدهد که از آنجا که افراد دارای خودکارآمدی بیای بیه احتمیا بیشیتر بیه پیامیدهای مطلیوب
پایداری ،جهت و شدت توش میاندیشند ،بنابراین به احتمیا بیشیتری برانگیختیه خواهنید شید .وی
بیان میدارد که افراد دارای خودکارآمدی بای در ابتدا از طری انتظارات پیامد برانگیختیه مییشیوند.
پیامدهای مطلوب قوی میتوانند این گونیه افیراد را بیرای شیرکت در جلسیات آموزشیی برانگیختیه
کنند .بندورا در پژوهشیی دیگیر بیه ایین نتیجیه رسیید کیه خودکارآمیدی و انتظیارات پیامید هیر دو
میییتواننیید بییر انگی ی ۀ یییادگیری تییأثیر بگذارنیید ولییی تییأثیر خودکارآمییدی بیشییتر اسییت؛ چییرا کییه
خودکارآمدی شامل قضاوتهای فرد در مورد توانمندیاش برای ایفای نقیش در موقعییت هیای بیه
دست آمده است و فرد از این طری میتواند پیامدهای مورد انتظار را پیشبینی کند و بنیابراین بیرای
1. Kanfer
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شرکت در جلسات آموزشی و یادگیری انگی ۀ قویتری داشته باشد ).(Bandura, 1986
روابط معنادار بین خودکارآمدی های آموزشیی و انتقیا آمیوزش نیی در پیژوهش حاضیر
تأیید شد .این نتیجه با یافتههای پژوهش ساکس )1331( 1همخوانی دارد .وی در پژوهش خیود
به این نتیجه رسید کیه خودکارآمیدی پییشآموزشیی بیا انتقیا عملکیرد رابطیه دارد .بختییاری
( )1193نی در پژوهش خود دریافت که میان خودکارآمدی های آموزشیی و انتقیا عملکیرد
روابط معناداری وجود دارد.
به عنوان یافتۀ پایانی باید گفت که از مییان همیۀ متغیرهیای پیژوهش تنهیا دو متغییر نییاز بیه
شناخت و خودکارآمدی پیسآموزشیی توانیایی پییشبینیی انتقیا آمیوزش را دارنید .در مید
رگرسیون حاضر ،متغیر نیاز به شناخت ،بعد از خودکارآمدی پسآموزشی ،قیادر بیه پییشبینیی
انتقا آموزش است .بر طب نظریۀ فراشناخت 2،دانش فرد در مورد فرایندهای شیناختی خیود و
نتایج آنها و هرچی ی کیه بیا آنهیا در ارتبیا اسیت مییتوانید بیا خیودتنظیمی فیرد در زمینیۀ
برنامهری ی ،بازبینی و اصوح شناختهیا ییا راهبردهیای شیناختی و در نتیجیه ییادگیری ارتبیا
داشته باشد ) .(Flavell, 1979در پژوهش حاضر ،بخش اعظمیی از تبییین انتقیا آمیوزش ابتیدا
توسط متغیر خودکارآمدی پسآموزشی انجام شده است و پیس از آن نییاز بیه شیناخت کیه بیا
فراشناخت در ارتبا است و اطوعاتی دربارۀ خود به فرد مییدهید ،قیادر بیه پییشبینیی انتقیا
آموزش است .این یافتهها بیا اعتقیادات فیوو در زمینیۀ نقیش فراشیناخت در انتقیا ییادگیری
همخوانی دارند .خودکارآمدی پسآموزشی از ادرا

فیرد در میورد توانیایی نهیاییاش بیرای

عمل پس از آموزش سخن میگویید و فراشیناخت از دانیش فیرد در در میورد پیچییدگیهیای
شناختیاش و اینکه در نهایت چقدر میتواند در عمل موف عمل کند اطوعاتی به وی میدهید
).(Flavell, 1979
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مؤیید وجیود متغیرهیای خودکارآمیدی پییشآموزشیی و
انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی در پیشبینی انتقا آمیوزش نبودنید .ایین نتیایج بیا یافتیههیای
بسیاری از محققان در زمینۀ پیشبینی انتقا آموزش در تضیاد اسیت (بیرای مثیا پیژوهشهیای
چان

و همکاران ( )2991و بختیاری ( .)1193دلیل این ناهماهنگی نتایج را مییتیوان سیاختار،
1. Saks
2. metacognition
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برنامهری ی و ویژگیهای آموزشهای در حا انجام در مراک کارآفرینی دانشگاههیا دانسیت؛
به عبارت دیگر ،به دلیل بیتوجهی نظام آموزشی حاضر بیه گنجانیدن ایین سرفصیل در درو
رسمی دانشگاهی و آشنایی مختصر دانشجویان با اصو کارآفرینی از ابتدای تحصیل و نی نبود
انگیی ۀ کییافی در همیۀ دانشییجویان بییرای شییرکت در اییین گونییه کییو هییا و در نتیجییه ایجییاد
محدودیت دامنه در انگی ۀ یادگیری /انگی ۀ آموزشی افراد شرکتکننده ،یافتیههیای حاصیل از
این پژوهش همخوانی یزم را با یافتههای آموزشی پیشین ندارد.
این پژوهش دو محدودیت عمده دارد .او اینکه بیشیتر کیارآموزان بیه صیورت داوطلبانیه
جذب مراک آموزش کارآفرینی میشوند و دوم اینکه این افراد تا دانش قبلی انیدکی در زمینیۀ
محتوای مورد تدریس دارند که این مورد احنمایً در خودکارآمیدی و البتیه انگیی ۀ ییادگیری/
انگی ۀ آموزشی آنان اثرگذار اسیت .ایین دو محیدودیت در ایین پیژوهش را نمییتیوان نادییده
گرفت و تعمیم یافتهها باید با توجه به آنها صورت گیرد.
پیشنهادها
با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش و با عنایت به این موضو که سازههای نیاز به شیناخت و
خودکارآمدی پسآموزشی از طری آموزش قابل ارتقا هستند ،مییتیوان انتظیار داشیت کیه بیا
طراحی برنامههای آموزشی بر مبنای این دو متغیر انتقا آموزش بیه عملکیرد افی ایش یابید .در
حقیقت ،با طراحی برنامههای آموزشی ،که در آنها به ارتقای ویژگییهیای نییاز بیه شیناخت و
خودکارآمدی فراگیران توجه شود ،میتوان انتقا آموزش به عملکرد را اف ایش داد.
به پژوهشگران پیشنهاد میشود که دیگیر متغیرهیای شیناختی -انگی شیی و حتیی متغیرهیای
شخصیتی را وارد پژوهش کنند و نیی بیا سینجش اصیو ییادگیری اسیتفاده شیده در ایین نیو
آموزشها ،به فهم اثربخشی و چگونگی ارتقای آن در آموزشهای کیارآفرینی ییاری رسیانند؛
اف ون بر این ،به دستاندرکاران آموزش ،اعم از آموزش رسمی و کارآفرینی ،توصیه میشیود
که به جنبههیای فراشیناخت توجیه وییژه مبیذو دارنید و همچنیین در شناسیاندن هرچیه بیشیتر
جنبههای مختلف کارآفرینی به دانشجویان و ایجاد انگیی ۀ ییادگیری در آنیان کوشیش کننید و
برنامههای آموزشی را به گونهای با اصو یادگیری طراحی کنند که به ارتقیای خودکارآمیدی
افراد کم

کند.
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