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 چکیده
 بگیریدر کنار شغل حقوق صرفه،هایی مقرون بهدلیل کشف فرصتبر اثر الزامات اقتصادی و یا به گاه افراد از برخی

شوند، نقش مهمی در می نامیده بگیرحقوق یا هیبرید کارآفرینان این افراد که .کنندمی وکارکسباندازی راه به اقدام

های تگیر شایسپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا کارآفرینان هیبرید از نظ .اقتصاد و کاهش بیکاری دارند

یشی با کاربردی و پیماة ر قالب یک مطالعبه این منظور د اند؟ هستندمتفاوت بگیرانبا سایر کارآفرینان و حقوق کارآفرینانه،

عه های سه گروه موردمطالشایستگیة ، به مقایس«شایستگی کارآفرینی»ی بر مدل ساخته و مبتنمحققة استفاده از پرسشنام

بودند  بگیر عادیوقنفر حق140و وقت نفر کارآفرین تمام142، نفر کارآفرین هیبرید138آماری پژوهش ة نمون پردازیم.می

فه در طرفه واریانس و شمیانگین یکة آزمون مقایسیری گلوله برفی و تصادفی انتخاب شدند. نتایج گروش نمونه با که

ة مؤلفوقت در دو مامت یناننسبت به کارآفر یکمتر یستگیاز شا یبریده ینانکه کارآفریدرحال :نشان داد SPSSافزار نرم

چهار مجموعه  ر هراما د ند،برخوردار«( سطح صنعت یفن»های )از شایستگی «یسکر یابیارزو  یریتمد»و  «یمال یریتمد»

ن میزان همچنی. تفاوتی ندارند« سطح صنعت یفن» و «محل کار»، «آکادمیک»، «فردی یاثربخش» هایشایستگی از

 ،هایستگیشا ینا یقاارتش و آموزبا  بنابراین بگیران عادی است.، بیشتر از حقوقدر هر چهار مجموعه های آنانشایستگی

 .میدوار بوداهای خصوصی توانمند ایجاد بنگاه وقت وتمام به تبدیل کارآفرینان هیبرید به کارآفرینان توانیم
 

 کارآفرینی وقت، مدل شایستگیتمام ، کارآفرینانکارآفرینان هیبرید :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
ای از مردم شدن عدهاند که باعث کارآفرین پژوهشگران متعددی به بررسی دالیلی پرداخته

 هافراد متمرکز شدد هاییژگیو تفاوت آنان بر بیشتر .داردرا از کارآفرینی بازمی شده و دیگران

(Acs & Audretsch, 2010) شددناختی زیددادی را و در مطالعددات خددود عوامددل فددردی و  امعه

اولدین پژوهشدگری بدود کده بدر اهمیدت  ،(1987) 1لنددمدک کلده در این میاناند.کردهشناسایی 

ویژه در به ،که به عملکرد بهتر آنان کرد تأکید افراددر « شایستگی»اساسی با عنوان  هایویژگی

ادغدام و  یهاهدا مؤلفده. ایدن شایسدتگی(Lans et al., 2008) شدودمدی ، منجدرکارآفرینیة زمین

 ،کارآفرینانده شدود روز رفتداربُ تواند باعثکه می هاستنگرش وها دانش، مهارتة شد یبترک

بده هددا اسدت  رسدیدن بدرای های الزمداشتن شایستگی و کارآفرینانه انگیزه زیرا منشاء رفتار

(Robles & Zárraga-Rodríguez, 2015). 

بگیدری خدود را بدا یدک شدغل حقدوقوکار کسدب ،در بسیاری از کشورها صاحبان مشداغل

ل هدا بدا حفدغ شدغ. آنشدوندبگیدر یدا هیبریدد نامیدده مدیکه کارآفرین حقدوق کنندترکیب می

 یاندددازهنگددام راه را بدده کددارآفرینی بگیددریجددایی از حقددوقهددای  ابهزیندده ،بگیددریحقددوق

ز صداحبان ادر سوئد بیش از نیمدی  ،برای مثال .(Folta et al., 2010)دهندکاهش می وکارکسب

د زیادی بده . در ایران نیز افرا(Nordström, 2015) دارندهم بگیری یک شغل حقوقوکار کسب

هدای دولتدی و خصوصدی هدا در سدازمانکده بسدیاری از آن انددپرداختدهوکار کسب اندازیراه

رهدای عمددتأ وکاایدن کسدب .و دود نددارد( ینهزم یندر ا ی)البته آمار رسمهستند  مشغول کار

و  (Hillmann, 2016)کننددد می رد و کوچددک نقددش مهمددی در بددازار و اقتصدداد کشددور ایفدداخُدد

تداکنون  حدال. بااینمدؤثر واقدش شدوند کشدورسدازی بخدش خصوصدی در توانند در توانمنددمی

 اند.بگیری در ایران پرداختههیبرید یا حقوق ل اندکی به کارآفرینیمطالعات مستق

روز رفتدار کارآفرینانده و آغداز یدک هدای کارآفرینانده در بُدپژوهشگران بر نقش شایستگی

هددای کارآفریناندده را  ددزء مهمددی از فرآینددد رویددداد و شایسددتگی کددرده تأکیددد وکارکسددب

                                                           
1McClelland 1 
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شویم رو میهروب در اینجا با این پرسش. (Mitchelmore & Rowley, 2010) دانندمیکارآفرینی 

بگیدران را بده های کارآفرینانه افراد است که برخدی از حقدوقیکه آیا تفاوت در میزان شایستگ

 در ایدن پدژوهش کدارآفرینی دهد و برخی دیگر را خیر؟سوق میوکار کسباندازی سمت راه

وکار کسدب یدکة نفدر شود که از مالکیدت تدکمی ایهای فعالیت کارآفرینانههشامل تمام رد

در ایدن  .گیردبرمی بازگشت سرمایه را دربزرگ با  آپاستارت کوچک تا یک فرماییخویش

ه هددای ژوا ،(2010ماننددد فولتددا و همکدداران ) در مطابقددت بددا مطالعددات پیشددینپددژوهش نیددز 

 .(Folta et al., 2010) بدرده شدده اسدتطور متدرادا بده کدار به «فرمایییشخو»و « کارآفرینی»

بدا سدایر کارآفریندان و های کارآفریندان هیبریدد شایستگیة مقایس ،هدا اصلی پژوهش حاضر

 .است بگیران عادیحقوق

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بدده  کدده احتمدداالًپرداختنددد  ایپژوهشددگران بدده بررسددی عوامددل شخصددیتی1950اوایددل دهدده 

 ،باعدث شدد لنددکلدههدای علمدی مدکتدالشمینده در این ز .شدمیمنجر کارآفرین شدن افراد 

ویژگدی دائمدی وارد حدوزه تحقیقداتی  عنوان یدکهدای شخصدی فدرد کدارآفرین بدهشایستگی

هسدتند  هداییو نگرشها ها، مهارتدانش عبارت از های کارآفرینانهکارآفرینی شود. شایستگی

 تددأثیر ،خلددق ارزش  دیدددو ایجدداد یعنددی  ،کارآفریناندده کدده بددر تمایددل و توانددایی انجددام کددارِ

 ینانددهکارآفر یهدداشایسددتگی ،درواقددش. (Lackéus, 2015; McClelland, 1987)دنددگذارمددی

 ,Nuthall)د نشدویمد وکارکسدب آمیزیتتوسعه موفق باعث که هستند هایژگیاز و یامجموعه

 یو اکتسداب یذاتد یهدااز مهدارت یبدیترک توانیرا م ینانهکارآفر هاییستگیشا یتماه .(2006

 ینیکدارآفر یهدافرصدت ییشناسا در را ینیکارآفر یهاش آموزشنق توانین میبنابرا دانست؛

 (. بدا تو ده1393)غالمی و همکداران،  نشان داد مؤثر ینانهکارآفر هاییستگیشا یجاداة به واسط

، ندهدای ثابدت نیسدتهدا ویژگدیشایسدتگیمدورد کده ایدن  بسیاری از نویسندگان در نظراتفاق به

 یی کدهادعاهدا ؛و آمدوزش توسدعه یابندد و فراگرفتده شدوند ز طریدق تجربدهاتوانند میحال بااین

 Ahmad, 2007; Man et) دهددمشتاق ارائده مدی مثبت برای پشتیبانی از کارآفرینان یاندازچشم

al., 2002; Mulder et al., 2007; Wagener et al., 2010).  
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ک شدغل اولیده در آن افراد یداست که وکار کسب اندازیکارآفرینی هیبریدی حالتی از راه

، . در ایدن پدژوهش(Folta et al., 2010)فرمدایی دارندد بگیری و یک شغل ثانویه خدویشحقوق

، فرمداییخدویشوکار کسدب بدرعالوهکده  شدودمدی افدرادی تمدام شدامل هیبریدد کارآفریندان

 تمدام شدامل نیدز وقدتکارآفریندان تمدامهسدتند.  هدم خصوصدی یدا دولتدی بخدش بگیدرحقوق

 نفدر سده بدرای حدداقل ،خود برکه عالوه است خصوصیوکار کسب هایبنگاه مدیران/مالکان

 و هداهادار ها،کارخانه کارکنان شامل عادی بگیرانحقوقهمچنین  .اندهکرد ایجاد اشتغال دیگر

 .کنندمی دریافت مقرر موعد در ثابت حقوق که است خصوصی و دولتیهای همؤسس

آمیز را آغداز مخداطرهوکار کسدب تو هی از افدرادی کده یدکدر سراسر دنیا بخدش قابدل 

 2003همچندین گدزارش سدال  .(Minniti, 2010) دارندد بگیری نیدزیک شدغل حقدوق ،کنندمی

درحدالی  درصدد کارآفریندان نوپدا80نشان داد کده بدیش از  (GEM) بان  هانی کارآفرینیدیده

 ,.Reynolds et al)دارندد  هدم بگیریحقدوق شدغلیدک کده کنندد خود را آغاز میوکار کسب

در نهایدت تصدمیم بده اشدتغال  بسدیاری از کارآفریندان هیبریدد ،دهدمی ها نشانپژوهش. (2003

کده ورود بده کدارآفرینی نظر به این. (Folta et al., 2010)گیرندمیوکارشان کسب وقت درتمام

تواندد تجربده مدی ،اردوقت دهیبریدی ریسک کمتری نسبت به ورود مستقیم به کارآفرینی تمام

ن بگیدراباشد و به اشاعه فرهنگ کارآفرینی بین حقوقوکار کسب بسیار مناسبی برای آغاز یک

 .کند گریز کمکو سایر افراد شاغل ریسک

 : 1مدل شایستگی کارآفرینی

تدر از برخدی عمدومیها کم و بدیش آنبرخی از که  اندها شامل گروهی از صفاتشایستگی

 کنندد کدهم مدییرسدتمانندد هرمدی  را های شایسدتگیپژوهشگران مدل بسیاری از دیگر هستند.

 گیرد.هرم قرار می رأسنزدیک  «های خاصشایستگی»آن و ة قاعددر  «عمومیهای شایستگی»

بنددی هدای کلیددی طبقهو یدا رده /خوشده /الیده /ها را به چند سدطحپژوهشگران شایستگیاین 

 Bacigalupo et)تایی سدههدای بنددیهای کارآفرینانه را در طبقدهها شایستگیاین مدل .کنندمی

                                                           
1 Entrepreneurship Competency Model  
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al., 2016; Mitchelmore & Rowley, 2010; Sugars, 2014) ( وThe Empretec Program: The 

Entrepreneur’s Guide 2015 )،  چهارتدایی(Driessen, 2005; Smith & Shankar, 2015) ،پدنج 

(Olien & Wetenhall, 2012; Sugars, 2014) ،تایی هفت و نُه(Arafeh, 2016)دهند، ارائه می . 

ETAو اشددتغال )آمددوزش  دفتددر
بددا مجمددش آمددوزش  یدر همکدداروزارت کددار آمریکددا  (1

ه کدرد های کارآفرینانده طراحدیشایستگی ی امش برا یمدل ،ملی آن کشور (2CEE) ینیکارآفر

و توسدعه کده ایدن مددل ة چهدار طبقد. کدرد ی استفادهشغلهای رستهة برای همتوان از آن که می

و کداربردی، داندش،  هدایهای شایسدتگی، یعندی مهارتزمیندهة دهندنشدان ،بنددی شددهقسمت

هدای پایده اسدت اول شامل شایسدتگیة سه طبق .است یهای الزم برای موفقیت کارآفرینتوانایی

ایدن  .(ETA, 2009)د دهندآمادگی ورود به محدل کدار شدکل مدیبرای را الزم ة که اساس و پای

 ی متفداوتدر بخدش هدا برای یاری رساندن به کارآفرینان بالقوه اهل ندوآوری ییراهنما ،مدل

 Olien) برای همه کارآفرینان کداربرد دارد ( ز بخش صنعتهب)ها بیشتر این شایستگی و است،

& Wetenhall, 2012) .هرم بدرای سدنجش شایسدتگی این در این مقاله چهار طبقه اول رو، ازاین

 شده است.درنظر گرفته  کارآفرینان

 : 3های اثربخشی فردیشایستگیمجموعه 

م بدرای تمدا کده هداایدن شایسدتگی .هدرم قدرارداردة قاعدد اثربخشی فردی درهای شایستگی

 شددهتده در خانه و  امعه فراگرف« های نرممهارت»عنوان هاغلب ب ،اندهای زندگی ضرورینقش

فدرد از  اثربخشی فردی را حد رضدایت .(ETA, 2009) شوندمی و در مدرسه و محل کار تقویت

ه شدامل این مجموعد .(Christensen, 1997)اند کردهتعریف  اششغلیوظایف  و انجام ملزومات

پدذیری، فردی، ابتکار عمل، بلندپروازی، سازگاری و انعطداامهارت بیناست: شش شایستگی 

 دگیری.خطرپذیری، تمایل به یا

                                                           
nited States Department of LaborEmployment and Training Administration U 1 

Entrepreneurship Education Consortium for 2  
Interpersonal Effectiveness 3  
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 (ETA, 2009آموزش کارآفرینی) شده توسط مجمعمدل شایستگی کارآفرینی طراحی.1شکل

  :1های علمیشایستگیمجموعه 

شدده ه در محیط مدرسه آموختد که عمدتاً اندهای حیاتیشایستگیاین مجموعه دربردارنده 

نایش و صددر همه  های علمید. شایستگیشونمیهای تفکر ردهای شناختی و سبکشامل کاربُ و

های ستگیهرم شایة این مجموعه که در دومین طبق .(ETA, 2009)دنشومیکار گرفته همشاغل ب

علددم و یات، نوشددتن، ریاضدد ،شددامل شددش شایسددتگی اسددت: خواندددن ،قددرار دارد کارآفریناندده

 تحلیلی.  -تکنولوژی، ارتباطات و تفکر انتقادی

 : 2محل کار یهاشایستگیمجموعه 

در « هدا و رفتارهداکاربرد دانش، مهارت، نگرش، ارزش» ،محل کار یهاشایستگیمنظور از 

                                                           
1 Academic Competencies  
2 Workplace Competencies 
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هدا دهنده انگیزههای محل کار نشان. شایستگی(Kwantes & Boglarsky, 2007) محل کار است

برای تعداد زیادی از  معموالً که فردی و خودمدیریتی استهای بینو صفات، و همچنین سبک

در زمینه وظایف شغلی و تجارب کداری توسدعه و  (ETA, 2009) رد دارندمشاغل و صنایش کاربُ

تفکدر  عبارتندد از:رد ایدن مجموعده هدای خُد. شایسدتگی(Olien & Wetenhall, 2012) دندیابمدی

گیدری، بررسدی، آزمدون و ریزی و سازماندهی، حل مسدئله و تصدمیمسازی، برنامهشبکه، خالق

 استفاده از کامپیوتر. و وکارپایه و اساس کسبثبت، 

ة هدایی هسدتند کده بدرای همدداندش و مهدارت :1سدطح صدنعت های فندیمجموعه شایستگی

امدا بسدیار  ،های سدطو  قبلدی بندا شددهشایسدتگیة برپاید شدته وهای کارآفرینی رواج دافعالیت

 آگدداهی از اصددول پایددهبددر کارآفرینددان عالوه .(ETA, 2009) هسددتند هددانآتر از تخصصددی

گداه آ سدازی و رهبدریمانندد تیم های اساسی کارآفرینیاز فرآیندها و ویژگی ، بایدوکارکسب

ریدزی، ایدن مجموعده شدامل ندوآوری و اختدران، برنامده .(Olien & Wetenhall, 2012) باشدند

  است. بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت و ارزیابی ریسک

در  و هدای  ابجدایی کمتدری دارنددکده هزیندهمعتقدندد افدرادی  ،(2010فولتا و همکاران )

ای  ابجدایی هدهزینده کده هداآن و ،فرمداییوارد خویشبیشدتر  هستندشاغل های کوچک بنگاه

 شدوندمدی بریددیرینی هیآفوارد کداربیشدتر  ند،اهای بدزرگ مشدغولو در بنگاه متوسطی دارند

(Folta et al., 2010). ( 2016هیلمن)، باتو ده بده خطدرات مدالی بدالقوه یدک کندد کده ادعا می

انددازی ه راهبیشتر بد ،پذیری کمتری دارندوقت، کارآفرینانی که ریسکنوپای تماموکار کسب

هش پدژونتدایج  .(Hillmann, 2016) بگیری گرایش دارنددکنار یک شغل حقوق دروکار کسب

ی پدایین بده خودارزیاب با زگریاحتمال ورود افراد ریسک ( نیز نشان داد که2014رفیعی و فنگ )

 همچندین. (Raffiee & Feng, 2014) وقدت اسدتفرینی تمامآکدار بیشدتر از ،کدارآفرینی هیبریدد

ن تمدام کارآفریندانسبت به یالت بهتری صکارآفرینان هیبرید اغلب تح ،دهدنشان میها پژوهش

 (Tornikoski et al., 2015)دارند وقت 

                                                           
1 Industry-Wide Technical Competencies 
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که کارآفریندان را  ایشناختیهای روانویژگی در ارتباط با( 2015لی راس ) نتایج پژوهش 

 ،پذیریطلبی، منبدش کنتدرل، ریسدکحاکی از آن بود که توفیق ،کندمتمایز میبگیران از حقوق

 ,Lee-Ross) ها هستندترین ویژگیضعیفو ترین به ترتیب قوی ،پرخاشگری رقابتی و نوآوری

هدای کنتدرل دروندی، تحمدل شدان داد کده ویژگدین ،(2016) 1نتایج پژوهش چودهداری .(2015

و  ،اسدت کارآفریندان مهدمغیرکارآفریندان از  بدودننفس و نوآوری در متفداوت هابهام، اعتمادب

 دندددار در ایددن دو گددروه خیلددی تفدداوت -بددرخالا انتظددار-طلبددی و ترقی پذیریریسددک

(2017Chaudhary, ) .هددایی در پژوهشددی بدده بررسددی شایسددتگی ،(2015) 2روبلددس و رودریگددز

ها در پژوهش خود بده هشدت آن. ا خیرآیا فردی کارآفرین است ی ،کنندپرداختند که تعیین می

پدذیری، گروهدی، مسدئولیت عمل، رهبدری، کدارپذیری، ابتکارریسکشامل  کلیدی شایستگی

 رینی رسدیدندفبرای تحقق کارآ پویایی و کره، ادغامانفس، ارتباطات، مذختاری، اعتمادبهمخود

(Robles & Zárraga-Rodríguez, 2015) .ضدروریة هدای کارآفریناندبررسی اهمیت شایسدتگی 

هدای اثربخشدی فدردی و نشدان داد کده مجموعده شایسدتگی ،(2011مجاب و همکداران ) توسط

هدای ضدروری شایسدتگی و دز ،«مدل شایسدتگی کدارآفرینی»از علمی های مجموعه شایستگی

 چندد پدس از بررسدی ،(2009لدی ) .(Mojab et al., 2011)شدوند برای کارآفرینی محسوب مدی

کارآفرینان دارای سطح بداالتری از رکه کارآفرینان در مقایسه با غی به این نتیجه رسید شایستگی

هددای تدوان کارآفریندان را براسداس سدطح شایسدتگیهدای کارآفرینانده هسدتند و مدیشایسدتگی

در ( 2015)وهش کینددت و بدائرت ژنتایج پ .(Li, 2009) دادیز از غیرکارآفرینان تم کارآفرینانه

پشددتکار، خودشناسددی، تمایددل بدده یددادگیری، آگدداهی مددالی، قاطعیددت، شایسددتگی  12بررسددی 

سازی، توانایی ترغیب، تشدخی  فرصدت، بیدنش بدازار، ریزی برای آینده، استقالل، شبکهبرنامه

هدای کارآفریندان نوپدا و مجدرب میدزان شایسدتگی ،نشدان داد ا تماعی و محیطیة رفتار آگاهان

 ,Kyndt & Baert) ندهسدت مشدتاق کدارآفرینیفاً کده صدر اسدت هدای کسدانیاز شایستگیبیشتر 

2015). 

                                                           
1 Chaudhary  

Robles & Rodriguez 2 
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و  کارآفریندان شخصی هایویژگی بر کارآفرینی ادبیات از بخشی ،شد اشاره که گونههمان

 یرکارآفرینداناز غ یناندادن کارآفرتشخی   درمتمرکز است که  ایینانهکارآفر هایشایستگی

 صدورت انددکی مطالعات،است یدیکه مفهوم نسبتاً  د هیبرید کارآفرینانة زمین درمؤثرند. اما 

ة پدژوهش مدا بدا تو ده بده چهدار مجموعد بندابراین فرضدیات .(Tornikoski et al., 2015) گرفته

 ین شر  است: به اها شایستگی

از  ،بگیران عادی )کارمندان(بین سه گروه کارآفرینان هیبرید، کارآفرینان و حقوق فرضیه اول:

 تفاوت و ود دارد. «یفرد یاثربخش»های مرتبط با شایستگینظر 

از  ،بگیران عادی )کارمندان(بین سه گروه کارآفرینان هیبرید، کارآفرینان و حقوق فرضیه دوم:

 تفاوت و ود دارد.« آکادمیک»های یستگیشاهای مرتبط با شایستگینظر 

 ،بگیدران عدادی )کارمنددان(بین سه گروه کارآفرینان هیبرید، کارآفرینان و حقوق :فرضیه سوم

 تفاوت و ود دارد. «محل کار»های مرتبط با شایستگیاز نظر 

 ،بگیران عادی )کارمندان(بین سه گروه کارآفرینان هیبرید، کارآفرینان و حقوق :فرضیه چهارم

 تفاوت و ود دارد.« صنعت سطح یفن» یهایستگیشاهای مرتبط با شایستگیاز نظر 

  شناسیروش
اسدت  یمایشیپ–یکمَ ،کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات ،از نظر هدا این پژوهش

شدامل  پدردازد.  امعده آمداریمدی ژوهشپد یسده گدروه  امعده آمدارة یسدو مقا یفبه توصد و

هدای آمداری متشدکل از نمونده است. استان گیالنکارآفرینان و کارمندان و کارآفرینان هیبرید 

بدود. در ایدن پدژوهش کدارآفرین نفدر  142و  نفدر کارمندد140بگیدر، نفر کارآفرین حقوق138

گیدری اسدتفاده شدد. بدرای از ترکیب چند روش نمونده ،باتو ه به ماهیت سه گروه مورد مطالعه

این ة بندی  داگانو ود آمار قابل استناد و عدم طبقهباتو ه به عدمرینان هیبرید انتخاب کارآف

کارآفرینان هیبرید در ایران، ابتدا سه شهرستان استان گیالن شامل رشدت بده دلیدل عنوان هافراد ب

پددس ازآن  شدددند.مرکزیددت و دو شهرسددتان الهیجددان و انزلددی بدده صددورت تصددادفی انتخدداب 

گیری گلولده برفدی شناسدایی و از روش نمونده ها با اسدتفادهدر این شهرستانکارآفرینان هیبرید 

منظور فدراهم ی نیدز بدهعداد یدرانبگوقدت و حقدوقتمام ینانکارآفرانتخاب شدند. در خصوص 
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 گدرفتن نظدر در بدا انطبداق شدرایط فدردی و کداری افدراد بدرایو  تدردقیقة آوردن امکان مقایس

 یندانمتناسدب بدا کارآفرالمقددور حتدی و شغلی رتبه ،سابقه سن، تحصیالت،  نسیت، معیارهای

هددای محددل کددار کارآفرینددان هیبریددد و صددورت هدفمنددد در سددازمانهاول بة در مرحلدد ،یبریددده

 پدژوهش ایدن درشدند. صورت تصادفی انتخاب هو در نهایت ب شده های مشابه شناساییسازمان

مبتندی بدر  ایچنددر ده مقیاس نیز و (چند وابی حالت) پاسخ -بسته 1خودارزیابیة نامپرسش از

یکدی از  خودارزیابیاستفاده شد.  ،= خیلی زیاد(5= خیلی کم تا 1از طیف پنج ارزشی لیکرت )

های ارزیددابی اسددت کدده در آن، مسددئولیت ارزیددابی و گددزارش کددردن یددک یددا چنددد شددیوه

سدطح  ،افراد براسداس خودارزیدابیدر این پژوهش بنابراین  .شودر میواگذا فرد خود به پارامتر

 مددلاز  نیدز نامهپرسشة پیش زمین ایبر ند.کرد طبق طیف لیکرت تعیین های خود راشایستگی

و سپس مورد تعدیل  (ETA, 2009)شد استفاده مجمش آموزش کارآفرینی  شایستگی کارآفرینی

نظر در صداحب نامه بدا نظدرات سدهمحتوایی پرسدش و سازی قرار گرفت. روایی صوریو بومی

قدرار گرفدت.  تأییدد پس از چنددبار تجدیددنظر و اصدال  مدورد و حوزه مدیریت و کارآفرینی

توانید با افراد دارای )مثال: تا چه اندازه می پرسش 17های اثربخشی فردی با مجموعه شایستگی

 ن)مثدال: تدا چده میدزا پرسدش 15محدل کدار بدا  ،؟(کنید همکاری د،های متفاوت از خودیدگاه

سدطح  (،؟ کنیددبنددی براساس اهمیت و ضدرورت الویت های خود راتوانید کارها و فعالیتمی

های بازاریدابی ندوین آشدنا )مثدال: تدا چده میدزان بدا کداربرد اصدول وشدیوه پرسش 17صنعت با 

چده سدطحی  هدای ریاضدی و حسدابداری شدما در)مثال: مهدارت پرسش 14و علمی با  هستید؟(

 .سنجیده شدند ،است؟(

های ایسدتگیبا استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفدت. ش نیز نامهپایایی پرسش

  «فنی سطح صنعت»ة های حوزو شایستگی ،. کمترین/827با آلفای« اثربخشی فرد»ة حوز

های پدژوهش پرسدش بیشترین میزان پایدایی را داشدت و در مجمدون پایدایی ،./936با آلفای

بگیدران و حقوق کارآفرینان، کارآفرینان هیبریدهای مقایسه شایستگیبرای موردقبول واقش شد. 

                                                           
1 Self-Assessment  
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مقایسه میدانگین  از آزمون، اسمیرنف -باتو ه به نتایج آزمون کولموگروا عادی )کارمندان(،

 .استفاده شدSPSS 20 افزارطرفه واریانس و آزمون شفه در نرمیک

های برای مقایسه مجموعه شایستگی شفهطرفه و واریانس یک نتایج آزمون تحلیل .1جدول 

 «کارمندان»و « وقتکارآفرینان تمام»، «کارآفرینان هیبرید »بخشی فردی در بین سه گروه اثر

مخفف  متغیر
 گروه

 نتیجه سطح معناداری F انحراف معیار میانگین گروه

ارتباط 
 فردیبین

A  695 66/3 کارآفرینان هیبرید/. 
719/5 004/0 

AB 
C=A  
C=B 
 

B 817 35/3 کارآفرینان/. 
C 728 54/3 کارمندان/. 

ابتکارعمل 
 قوی

A  720 83/3 کارآفرینان هیبرید/. 
593/6 002/. AC 

A=B 
BC 

B 655 85/3 کارآفرینان/. 
C 754 57/3 کارمندان/. 

بلندپروازی و 
 طلبی اه

A  719 78/3 کارآفرینان هیبرید/. 
734/7 001/0  A=B 

 AC  
BC 

B 736/0 81/3 کارآفرینان 
C 789/0 49/3 کارمندان 

سازگاری و 
 پذیریانعطاا

A  685/0 43/3 کارآفرینان هیبرید 
737/17 000/0 AC 

A=B 
BC 

B 587/0 44/3 کارآفرینان 
C 626/0 05/3 کارمندان 

تمایل به 
 پذیریریسک

A  818/0 00/3 کارآفرینان هیبرید 
994/15 000/0 AC  

A=B 
BC 

B 847/0 18/3 کارآفرینان 
C 733/0 64/2 کارمندان 

تمایل به 
 یادگیری

A  721/0 65/3 کارآفرینان هیبرید 
078/1 341/0 C=A=B B 821/0 70/3 کارآفرینان 

C 851/0 56/3 کارمندان 

 هایافته
گویان را زنددان و درصددد پاسددخ4/14کدده  اسددت شددناختی حدداکی از ایددنهددای  معیددتیافتدده

درصدد 3/52 سدال بدود کده37گویان میانگین سنی پاسخهند. درصد را مردان تشکیل مید6/85
سدال 68درصد باالی 5/0و  68تا  53درصد بین 3/3سال، 52تا  38درصد بین 2/43سال، 37زیر 
و  0/ 05هدا بودن توزیدش دادهاسمیرنف برای آزمون نرمال -. نتایج آزمون کولموگروااندبوده

های چدولگی و کشدیدگی نشدان داد هیستوگرام و شاخ نمودار  همچنین دقت در .بود معنادار
 .کرد ها را نرمال فرضتوان توزیش دادهکه می

حدداقل یکدی از ایدن  ،دهد کده در پدنج متغیدر از شدش متغیدر( نشان می1های  دول )یافته
چهدار  ،نشدان داد نیدز نتدایج آزمدون شدفه ست.هااز سایر گروه طور معناداری متفاوتهها بگروه
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و « پددذیریسددازگاری و انعطدداا»، «طلبیبلندددپروازی و  دداه»، «یقددو ابتکارعمددل» شایسددتگی
بدوده  طور معناداری بیشتر از گروه کارمندانهب ،وقتتمامو کارآفرینان هیبرید « پذیریریسک»

 وقدتتمام بیشدتر از کارآفریندانکارآفریندان هیبریدد  «فردیهای میدانمهارت»شایستگی  فقط و
 است.

های شایستگیطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه واریانس یک نتایج آزمون تحلیل. 2جدول

 «کارمندان»و « وقتکارآفرینان تمام»، «کارآفرینان هیبرید»در بین سه گروه  علمی
مخفف  متغیر

 گروه
 نتیجه معناداریسطح  F انحراف معیار میانگین گروه

خواندن و 
 نوشتن

A  687/0 36/3 کارآفرینان هیبرید 
757/5 003/0 AB 

B=C 
A=C B 003/1 00/3 کارآفرینان 

C 931/0 20/3 کارمندان 

 ریاضیات

A  716/0 48/3 کارآفرینان هیبرید 
983/2 052/0 C=A=B B 944/0 22/3 کارآفرینان 

C 967/0 35/3 کارمندان 

علم و 
 تکنولوژی

A  779/0 70/3 کارآفرینان هیبرید 
873/2 058/0 C=A=B B 901/0 46/3 کارآفرینان 

C 873/0 61/3 کارمندان 
ارتباطات: 
شنیدن و 
 سخن گفتن

A  689/0 55/3 کارآفرینان هیبرید 
298/15 000/0 AC 

A=B 
BC B 615/0 66/3 کارآفرینان 

C 769/0 22/3 کارمندان 

تفکر انتقادی 
 و تحلیلی

A  623/0 69/3 کارآفرینان هیبرید 
121/12 000/0 AC 

A=B 
BC B 744/0 72/3 کارآفرینان 

C 742/0 34/3 کارمندان 

حداقل یکی از ایدن  ،در سه متغیر از پنج متغیر ،شود( مشاهده می2گونه که در  دول)همان
دهدد کده دو نتایج آزمون شدفه نشدان می ست.هامتفاوت از سایر گروهطور معناداری هها بگروه

وقدت تمام کارآفریندانو کارآفریندان هیبریدد  «تحلیلدی-تفکر انتقدادی»و « ارتباطات» شایستگی
کارآفریندان هیبریدد « خوانددن و نوشدتن»و شایستگی  ،طور معناداری بیشتر از گروه کارمندانهب

 علدم و»و « ریاضدیات»هدای هدر سده گدروه در شایسدتگی وقدت اسدت.بیشتر از کارآفرینان تمام
 سطح برابری داشتند. « تکنولوژی

کده هدر « استفاده از کدامپیوتر» ز شایستگی ه، بشود( مشاهده می3) که در  دولطور نهما
و کارآفریندان هیبریدد  محل کدار، هایسه گروه در آن سطح برابری داشتند، در سایر شایستگی

هدر دو گدروه همچندین دارندد.  از گدروه کارمنددان بداالتر یطور معنداداری سدطحهبد وقتتمام
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حدل » ،«ریدزی و سدازماندهیبرنامه»، «سازیشبکه»، «تفکر خالق»های کارآفرینان در شایستگی
سطح برابری داشدتند، « استفاده از کامپیوتر»و « وکارپایه و اساس کسب»، «گیریتصمیم مسئله و

وقدت برتدری بر کارآفرینان تمدام« بررسی، آزمون و ثبت»شایستگی در ولی کارآفرینان هیبرید 
 دارند. 

های شایستگیطرفه و شفه برای مقایسه مجموعه واریانس یک نتایج آزمون تحلیل .3جدول

 وقت و کارمندانید، کارآفرینان تمامدر بین سه گروه کارآفرینان هیبر محل کار
مخفف  متغیر

 گروه
 میانگین گروه

انحراف 
 معیار

F 
سطح 

 معناداری 
 نتیجه

 تفکر خالق
A  631 86/3 کارآفرینان هیبرید. 

832/15 000/0 AC 
A=B 
 BC 

B 686/0 88/3 کارآفرینان 
C 859/0 44/3 کارمندان 

 شبکه سازی
 

A  830/0 44/3 کارآفرینان هیبرید 
788/15 000/0 AC 

A=B  
BC 

B 797/0 67/3 کارآفرینان 
C 744/0 14/3 کارمندان 

برنامه ریزی و 
 سازماندهی

A  733/0 00/4 کارآفرینان هیبرید 
721/19 000/0 AC A=B  

BC B 914/0 91/3 کارآفرینان 
C 889/0 41/3 کارمندان 

حل مسئله و 
 گیریتصمیم

A  719/0 82/3 کارآفرینان هیبرید 
626/18 000/0  AC A=B 

 BC B 682/0 84/3 کارآفرینان 
C 768/0 38/3 کارمندان 

بررسی، آزمون 
 و ثبت

A  800/0 64/3 کارآفرینان هیبرید 
115/5 006/0 BC A=B 

A=C B 771/0 81/3 کارآفرینان 
C 707/0 52/3 کارمندان 

اساس پایه و 
 وکارکسب

A  705/0 58/3 کارآفرینان هیبرید 
164/30 000/0 AC 

A=B 
 BC 

B 778/0 63/3 کارآفرینان 
C 817/0 99/2 کارمندان 

استفاده از 
 کامپیوتر

A  847/0 31/3 کارآفرینان هیبرید 
393/1 249/0 C=A=B B 172/1 32/3 کارآفرینان 

C 946/0 49/3 کارمندان 

هدا حدداقل یکدی از ایدن گدروه ،که در هر شدش متغیدر این استحاکی از  (4نتایج  دول )
سددطح  ،دهدددنتددایج آزمددون شددفه نشددان می سددت.هاطور معندداداری متفدداوت از سددایر گددروههبدد

طور هبد ،فنی سدطح صدنعت در هر شش شایستگی وقتتمامو کارآفرینان هیبرید های شایستگی
وقدت در دو شایسدتگی کارآفریندان تمدام ،بدراینعالوه .است مندانمعناداری بیشتر از گروه کار

 برتری دارند. برکارآفرینان هیبرید  «مدیریت و ارزیابی ریسک»و « مدیریت مالی»
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های طرفه و شفه برای مقایسه مجموعه شایستگینتایج آزمون تحلیل واریانس یک .4جدول

 «کارمندان»و « وقتکارآفرینان تمام»، «کارآفرینان هیبرید»گروه در بین سه فنی سطح صنعت

مخفف  متغیر
 گروه

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
F نتیجه سطح معناداری 

اصول 
 کارآفرینی

A  689/0 53/3 کارآفرینان هیبرید 
854/15 000/0 AC A=B  

BC B 680/0 69/3 کارآفرینان 
C 029/1 16/3 کارمندان 

نوآوری و 
 اختران

A  692/0 42/3 کارآفرینان هیبرید 
143/17 000/0 AC A=B 

BC B 674/0 46/3 کارآفرینان 
C 800/0 00/3 کارمندان 

 ریزیبرنامه

A  761/0 67/3 کارآفرینان هیبرید 
743/23 000/0 AC A=B  

BC B 755/0 71/3 کارآفرینان 
C 701/0 16/3 کارمندان 

 بازاریابی
A  654/0 63/3 کارآفرینان هیبرید 

205/37 000/0 AC A=B  
BC B 662/0 69/3 کارآفرینان 

C 789/0 03/3 کارمندان 

 مدیریت مالی
 

A  729/0 34/3 کارآفرینان هیبرید 
685/22 000/0 AC 

BC 
BA 

B 706/0 56/3 کارآفرینان 
C 815/0 96/2 کارمندان 

مدیریت و 
 ریسک ارزیابی

A  696/0 49/3 کارآفرینان هیبرید 
333/40 000/0 AC 

BC 
BA 

B 630/0 82/3 کارآفرینان 
C 873/0 03/3 کارمندان 

مدل های طرفه واریانس و شفه برای شایستگیوتحلیل آزمون یکنتایج تجزیه. 5 جدول

 ی مجمع آموزش کارآفرینیشایستگی کارآفرینانه
 نتیجه معناداریسطح  F متغیر

 AC,BC .000 9.991 های اثربخشی فردیشایستگی
 AC .033 3.427 های آکادمیکشایستگی
  AC,BC .000 18775 های محل کارشایستگی

 AC,BC .000 39.733 های فنی سطح صنعتشایستگی

بددا  هددای کارآفرینددان هیبریددد در مقایسددهمیددزان شایسددتگی ،(5هددای  دددول )براسدداس یافتدده
 شدند.  تأیید هر چهار فرضیهدر نتیجه  بگیران عادی تفاوت دارد وکارآفرینان و حقوق

 گیریبحث و نتیجه
هدر دو گدروه کارآفریندان دارای  یکلرطوهبد دهدد،نشان میهای پژوهش یافتهطورکه همان

هدای کارآفرینانده ها در هدر چهدار مجموعده از شایسدتگیسطح مشابه و قابل قبولی از شایستگی
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د اسددت کده میدزان شایسددتگی مشدهو ،هددای هدر الیدهزیرمجموعده بدهتر نگداهی دقیددقبودندد. بدا 
در بقیه مدوارد  ، ز چهارمورد استثنابه ،«وقتکارآفرینان تمام»با  مقایسهدر  «کارآفرینان هیبرید»

مخاطدب « هیبریددکارآفریندان »باعث شدده  زمانهمشتن دو شغل اختالا معناداری نداشتند. دا
در احتمداالً کدار  باشدند. هدای خوانددن و نوشدتن بیشدتریو نیازمندد مهدارتبدوده افراد متفاوتی 

 ،های سازمانی در  ریان اسدتکه همواره بین بخش انجام مکاتبات روزمره و های اداریسیستم
 بده همدین دلیدل شایسدتگی کندد. کمدک میکارآفرینان هیبریدد به افزایش این مهارت در میان 

خوانددن و »هدای اثربخشدی فدردی و شایسدتگی از مجموعده شایسدتگی« فردیهای میانمهارت»
 وقدت تقویدتدر این افدراد بیشدتر از کارآفریندان تمام ،علمیهای از مجموعه شایستگی« نوشتن
 هدایسدتگیاش یدندر ا هدای تکمیلدیشوقت به آموزکارآفرینان تمام ،رسدنظر میبه است. شده

خوانددن و »و « فردیهدای میدانمهدارت» تقویت شایستگی برای آموزشتوان با میدارند و یاز ن
هدای شایسدتگیتمدام در « کارآفریندان هیبریدد». کدرد کمدک هداآن بده موفقیدت بیشدتر« نوشتن

پدذیری، تفکدر طلبی، سدازگاری و انعطدااپروازی و  داهپذیری، بلندابتکارعمل قوی، ریسک
گیدری، ریزی و سازماندهی، حل مسائل و تصدمیمبرنامهسازی، تمایل به یادگیری، شبکهخالق، 

بررسی آزمون و ثبت، اصول کارآفرینی، اسدتفاده از کدامپیوتر، ریاضدیات، علدم و تکنولدوژی، 

تحلیلدی دارای سدطحی -ریزی، بازاریابی، ارتباطدات، و تفکدر انتقدادینوآوری و اختران، برنامه
هدای کینددت و ها در تطدابق بدا برخدی یافتدههستند که این یافته« وقتفرینان تمامکارآ»مشابه با 

-Kyndt & Baert, 2015; Robles & Zárraga)( اسددت 2015( و روبلددس )2015بددائرت )

Rodríguez, 2015). مددیریت »هدای در شایسدتگی« کارآفرینان هیبریدد»تر سطح پایین ،از طرفی
« وقدتکارآفریندان تمام»، و ه تمایز دیگدر ایدن گدروه بدا «مدیریت و ارزیابی ریسک»و « مالی

وقددت مناسددب و مشددابهی بددا کارآفرینددان تمددام« تمایددل بدده ریسددک»اسددت. ایددن کارآفرینددان از 
. اسدتیر مغدا( 2014های قبلدی فندگ و رفیعدی )های پژوهشیافته با یی کههایافته ؛برخوردارند

داشدتن  ،رسددنظر مدیهدچار ضعف هستند. ب« مدیریت ریسک و ارزیابی آن»در ها همچنین آن
 ؛دهددها را به سمت ریسدک کدردن سدوق مدیمقرری ثابت باعث دلگرمی این افراد است و آن

 اما، نند که در صورت شکست همه چیز خود را از دست نخواهند داد. از طرا دیگردازیرا می
شاید عددم پشدتوانه ثابدت مدالی بدرای کارآفریندان  .ه با ریسک عملکرد ضعیفی دارندهدر موا 
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تدر عمدل کنندد و درصددد تر و دقیدقه با ریسک حسابگرانههوقت مو ب شده که در موا تمام
وضدعیت متفداوت کارآفرینان هیبریدد که برای  ستدرحالیاین  .ندمدیریت هرچه بهتر آن برآی

کارآفریندان امدا  کنند.تر عمل مینیز ضعیف« مدیریت مالی»در  ،است و احتماالً به دالیل مشابه
دانندد خطاهدای زیدرا مدی ،پردازنددوقت با دقت عمل بیشتری بده مددیریت مدالی خدود مدیتمام

صدفر ة را بده نقدط هداآنکوچک در وضعیت مالی ممکن است باعث ضررهای بزرگ شدود و 
قددرها هدم صدفر نیسدت و آنکارآفرینان هیبرید صفر برای ة این درحالی است که نقط .برساند

خدود شدده « مددیریت مدالی»های پرورش مهارت به تو هی این افرادسبب کمنکته شاید همین 
ة باعدث شدده مرحلد ،هداوقتتمام نسدبت بده هایستگیشا یندر ا هاهیبریدیت. ظاهراً ضعف اس

 رو نیازمندد آمدوزش بیشدترازیدن .نشدوندتبددیل « وقتکارآفرینان تمام»نکنند و به  گذار را طی

 ها هستند. تقویت این شایستگی برای
کارآفریندان  هدایشایسدتگیسدطح  ،بدا کارمنددان یادشدده دو گروه کارآفریندانة در مقایس

اخدتالا معندادار سدطح همچندین  هیبرید در هر چهار مجموعه بیشدتر از کارمنددان بدوده اسدت.
علمدی هدای شایسدتگی هدای اثربخشدی فدردی ومجموعده شایسدتگی های آنان از نظرشایستگی
ت نیدز وقسطح شایستگی کارآفرینان تمام .است( 2011)های مجاب و همکاران راستا با یافتههم

 کارمندددان در مجموعددههددا بیشددتر از کارمندددان بددوده اسددت. در سدده مجموعدده از شایسددتگی
هدای وقت نداشتند که مغدایر بدا یافتدهعلمی اختالا معناداری با کارآفرینان تمامهای شایستگی

بده تحقدق  ییتنهابهعلمی های داشتن شایستگی ،رسدمی نظربه ( است.2011مجاب و همکاران )
ها در هر فرد بسته به میزان سواد و تحصیالتش و ود کند. این شایستگینمی ینی کمککارآفر
تواندد مندتج از تشدابه میدزان تحصدیالت ایدن افدراد در این دو گروه میآن و دلیل تساوی  دارد،

هدای مختلدف در شایسدتگی ای ازمجموعده دبرای تحقق کدارآفرینی باید که واضح است باشد.
 کنار هم قرار گیرند.  سطحی مناسب

تمایل به »های در شایستگیسطح شایستگی دو گروه کارآفرینان  تفاوت معنادار و چشمگیر
نشان داد که داشتن برتدری در زمینده  ،با کارمندان« وکارکسبپایه و اساس »، و «پذیریریسک

ادی، را داشددتن محددیط مناسددب اقتصددبسددزایی در امددر کددارآفرینی دارد و صددِ  تددأثیر شایسددتگی
 ،طبق نتدایج پدژوهش مشداهده شددشد. به رویداد کارآفرینی نخواهد  منجر ا تماعی و فرهنگی
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در میان افرادی که در یک  امعه حضور دارند و شرایط اقتصادی، ا تماعی و فرهنگی  امعده 
روندد کده دارای سدطح مناسدبی از دنبال کارآفرینی مدیبه کسانی ،یکسان است هاآنة همبرای 

خوانی ( هم1394این نتایج با تحقیق احسانی و همکاران ). ی کلیدی باشندهاشایستگیبرخی از 
راسدتا بدا نتدایج همچندین هم .یافتندد مدؤثر وکارکسدب انددازیپذیری را در راهدارد که ریسک

( 2016هدای چودهداری )و در مغدایرت بدا یافتده ،(2015و لدی راس ) (2015کیندت و بدائرت )
 .است

های کارآفرینانه هستند دارای شایستگیکارآفرینان هیبرید  ،پژوهش مشخ  شدبنابر نتایج 
برخددورداری از سددطح مناسدددبی از هددا آنتوسددط وکار کسددباندددازی دلیددل راهو احتمدداالً 
ها نسدبت دادن و منحصدرکردن دلیدل ایدن یافتده اسدت. کارآفرینانه در این افدرادهای شایستگی

از ارتباطدددات و زد و بندددهای اداری و نادیددده گدددرفتن کددارآفرینی ایددن افدددراد بدده اسددتفاده 
  کند.رد میوکار کسب اندازیها را در راستای راههای آنشایستگی

 ،هدای کارآفریناندهشایسدتگیاغلدب نتایج پژوهش مبنی بدر ضدعف کارمنددان در باتو ه به 
تواندد بدا پدرورش است، مدی بگیرنیروی کار حقوقدنبال تعدیل چنانچه دولت به شودتوصیه می
باتو ده بده اهمیدت را بده سدمت کدارآفرینی سدوق دهدد.  هاها در کارمندانش آنیستگیاین شا

از کدارآفرینی توصدیه  مددل لزوم یک مطالعه در سطح ملدی بدرای ایدن بگیر،ان حقوقکارآفرین
بده  سدطح دسترسدی ،زمان نقش خانواده،  ایگاه فدرد در ادارهاین مطالعه به بررسی هم شود.می

هدای آیندده ایدن پژوهش ،شدودپیشدنهاد مدی روو ازایدن و شبکه ارتباطی فرد نپرداخته اطالعات
 تدأثیر بدرای بررسدی ای کیفی و عمیدقمطالعه ،شودموارد را در نظر بگیرند. همچنین پیشنهاد می

ی وکارهای هیبریدد صدورت گیدرد. مطالعدههدا در موفقیدت کسدبرانت اطالعاتی و سایر رانت

ایدن  تواند نتایج  الب تو هی دربدر داشدته باشدد.از کارآفرینی نیز مینون  اه زنان در این ایگ
علت و به بوده آغازین برای کسب شناخت اولیه کارآفرینان هیبریدمطالعه یک  درواقش پژوهش

کدرده  گیری هدفمندد اسدتفادهاز روش نمونه ،تمام وقت وبگیر حقوقفهرست کارآفرینان نبود 
عنوان یک پدژوهش توصدیفی بیشتر آن را به باید پژوهشگران و خوانندگاناست. به همین دلیل 

پدذیری نتدایج در نظر گرفته و و ه تبیینی آن را مدنظر قدرار دهندد و در خصدوص دقدت تعمدیم
  کنند. احتیاط 
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