
نقش مهارت های شناختی و ناشناختی در شکل گیری اراده کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 56
شماره 56
بهار 1400

نقش مهارت های شناختی و ناشناختی در شکل گیری اراده کارآفرینانه هنرجویان 
هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه

سعید کریمی1، سپیده علیزمانی سردارآبادی2، رضا موحدی3
1- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 2- دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

 

چکیده
عامل هـای چنـدی بـر بهبـود اراده و آمادگـی کارآفرینانـه هنرجویـان کشـاوری تأثیـر می گذارند که با شـناخت و اسـتفاده 

از آنهـا، آمـوزش کارآفرینـی اثربخش تـر می شـود. از جملـه ایـن عامل هـا، مهارت های شـناختی و ناشـناختی هسـتند که کم تر 

مـورد توجـه و بررسـی قـرار گرفته انـد. هـدف اصلی از انجـام این پژوهـش علّی-ارتباطی، بررسـی سـطح مهارت های شـناختی 

و ناشـناختی و نقـش آنهـا در شـکل گیری و بهبـود اراده کارآفرینانـه هنرجویـان هنرسـتان های کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه 

بـود. جامعـه ی آمـاری پژوهـش را هنرجویان پایه ی دوم و سـوم هنرسـتان های کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه در سـال تحصیلی 

1400-1399 تشـکیل دادنـد )بـه شـمار 300 تـن( کـه بـر پایـه ی جدول کرجسـی و مـورگان، 167 تـن از آنان با اسـتفاده از 

روش نمونه گیـری طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب گزینش و بررسـی شـدند. داده هـای پژوهش بـا توزیع و تکمیل پرسشـنامه ی 

اسـتاندارد گـردآوری شـدند. روایـی شـکلی پرسشـنامه بـه کمـک پنـج نفـر از اعضـای هیـات علمـی گـروه ترویـج و آمـوزش 

کشـاورزی دانشـگاه بوعلـی سـینا بررسـی و تأییـد شـد. پایایی بخش هـای مختلف آن نیـز با اسـتفاده از ضریب پایایـی ترکیبی 

تأییـد شـد )0/81 تـا 0/93(. داده هـای پژوهـش بـا اسـتفاده از مدل یابـی معادله هـای سـاختاری و روش حداقل مربـع جزیی و 

بـا کمـک نرم افـزار SmartPLS3.0 پـردازش شـدند. یافته هـای پژوهـش بیانگـر آن بود کـه مهارت های شـناختی و ناشـناختی 

هنرجویـان در سـطح مطلوبـی قـرار ندارنـد. یافته ها نشـان دادند که نگرش نسـبت به کارآفرینـی و مهارت های شـناختی رابطه 

مثبـت و معنـی داری بـا اراده کارآفرینانـه ی هنرجویان دارند. بـر پایه ی یافته های پژوهـش، در بین مهارت های ناشـناختی، تنها 

پیشـگام بـودن بـا اراده کارآفرینانـه بـه طـور مسـتقیم رابطـه مثبت و معنـی داری داشـت و نگرش نسـبت به کارآفرینـی رابطه 

بیـن مهارت هـای شـناختی، پیشـگام بـودن و خطر پذیـری بـا اراده کارآفرینانـه  را میانجیگـری می کند. بـر پایه ی ایـن یافته ها، 

پیشـنهادهایی برای تدوین آموزش کارآفرینی مناسـب و بهبود مهارت های شـناختی و ناشـناختی هنرجویان ارایه شـده اسـت.  
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مقدمه
یکـی از نگرانی هـای مهـم سیاسـت گذاران و برنامه ریزان 
نظام هاي آموزشـی در همه ی کشـورها، ورود دانش آموختگان 
از مدرسـه بـه بـازار کار و اشـتغال اسـت. بـه میزانـی کـه 
فراینـد ایـن گذر آسـانگری و سـرعت یابـد، دانش آموختگان 
می تواننـد بـه آرامی و بـدون نگرانی و سـرگردانی در بازار کار 
اشـتغال یابند و بر کارایی نظام آموزشـی نیز افزوده می شـود. 
آموزش هـاي فنـی و حرفـه اي از جملـه شـیوه هاي عمـده در 
آموزش هـاي  در  سـرمایه گذاري  کارآسـت.  نیـروي  تربیـت 
فنـی و حرفـه اي در جامعـه ، امـري حیاتـی اسـت و عامـل 
مؤثـري در جهـت رشـد مهارت هـاي افـراد بـراي اشـتغال 
در بخش هـاي مختلـف و در نتیجـه کاهـش بیـکاري اسـت 
)جمالـی زواره و همـکاران، 1394(. یکـی از مهارت هایـی که 
الزم اسـت در برنامه هـاي درسـی دوره هـاي مهارت آمـوزي 
گنجانـده شـود، کارآفرینـی اسـت )جمالـی زواره و همکاران، 
1394(. کارآفرینـی بـه عنـوان عامل کلیدي رشـد و توسـعه 
شـناخته شـده و بـرای حـل مسـاله های مختلـف اقتصادی و 
اجتماعـی مـورد توجـه محققان و سیاسـتگذاران قـرار گرفته 
اسـت )کریمـی، 1395(. از جملـه بخش هـای مهـم تولیدی 
و اقتصـادی کشـور کـه بیـش از پیـش نیازمنـد کارآفرینـی 
و افـراد کارآفریـن و خـاق اسـت، بخـش کشـاورزی اسـت. 
کارآفرینـی بـدون آمـوزش دشـوار اسـت زیـرا ایـن آمـوزش 
اسـت کـه بـه افـراد کمـک می کنـد تـا مهارت هـا و سـاختار 
فکـری کارآفرینانـه خـود را توسـعه دهنـد و بـرای ورود بـه 
بازارهـای کار متغیر و پرچالش امروزی آماده شـوند. از جمله 
مرکزهـا و نهادهایـی کـه می تواننـد نقـش و تأثیر زیـادی در 
ارتقـای سـرمایه های انسـانی و توسـعه کارآفرینـی در بخش 
کشـاورزی داشـته باشـند، هنرسـتان ها و مرکزهـای آموزش 
کشـاورزی هسـتند. این مرکزهـا با هدف پـرورش نیروی کار 
خـاق، کارآمـد و متناسـب با شـرایط بـازار کار و نیـز تامین 
نیـروی مـورد نیـاز بخش های مختلـف اقتصاد بیـش از پیش 
مـورد توجـه کشـورهای مختلف قـرار گرفته اند. در کشـور ما 

نیـز ایـن مرکزهـا با هـدف تربیـت نیـروی انسـانی کارآفرین 
و متخصـص بخـش کشـاورزی بـه منظـور هدایـت آنـان بـه 
بازارهـای کار، کاهـش بیـکاری و رشـد و توسـعه کیفـی بـه 
و  )تقی بیگـی  می پردازنـد  رشـته ها  ایـن  در  افـراد  جـذب 

.)1399 خسـروی پور، 
 در هنرسـتان های کشاورزی، در کنار آموزش مهارت های
 تخصصی کشـاورزی، آموزش کارآفرینی و ارتقای مهارت های

اسـت،  باالیـی  اهمیـت  دارای  کارآفرینانـه  هنرجویـان هـم 
زیـرا راه انـدازی یـک کسـب و کار و یـا خوداشـتغالی پیامـد 
طبیعـی آموزش  هـای فنـی و حرفـه ای می باشـد. بـه همیـن 
فنـی   رشـته های  همـه ی  بـرای  اروپـا  کمیسـیون  دلیـل، 
اسـت  پیشـنهاد کـرده  را  آمـوزش کارآفرینـی  و حرفـه ای، 
)کمیسـیون اروپـا، 2009(. هـدف عمده آمـوزش کارآفرینی 
در هنرسـتان ها ایـن اسـت که فراگیـران آمادگـی، ظرفیت و 
مهارت هـای الزم کارآفرینی را کسـب کرده و بتوانند دانشـی 
را کـه فـرا گرفته انـد در عمـل به کار بسـته و یـاد بگیرند که 
چگونـه فرصت هـای کسـب و کار را شناسـایی و بهره بـرداری 
کننـد )نـادری و امیـری، 1397(. هنرجویـان هنرسـتان هاي 
کشـاورزي، هماننـد دیگـر دانش آمـوزان و دانشـجویان، جزو 
نیروهـاي بالقـوه جامعـه بـوده و در مـدت زمانـي بـه نسـبت 
 کوتـاه بـه عنوان افراد شـاغل بـه کار، اشـتغال خواهند یافت.
 اشـتغال به کار در شـغل هایی کـه افزون بر خودشـان بتوانند

افـراد دیگري را نیز بـه کار بگیرند و از منبع های موجود براي 
رشـد و توسـعه اجتماعـي و اقتصـادي جامعه اسـتفاده کنند، 
بـه عنـوان هدفـي بنیادیـن و اولویتـي مهـم براي مسـئوالن 
اجرایـي کشـور مطرح اسـت و ضـرورت دارد تربیت و آموزش 
هنرجویـان هنرسـتان هاي کشـاورزي بـه گونـه ای باشـد که 
ایـن افـراد افـزون بر کسـب مهارت هـای فنـی و تخصصی در 
حـوزه کشـاورزی، بـا مهـارت و آمادگـی کارآفرینانـه باالیـي 
دانش اموختـه شـده تـا در آینـده به ایجـاد کسـب و کارهای 
مرتبـط بـا رشـته خـود بپردازنـد )هوشـمندان مقـدم فـرد و 
رضوانفـر، 1394(. بنابرایـن، بـا توجـه بـه جایـگاه و اهمیـت 
تربیـت  لـزوم  و  کشـاورزی  هنرسـتان های  در  کارآفرینـی 
 هنرجویان کارآفرین، بررسـی وضعیـت آمادگی و مهارت های

کارآفرینانه ی این هنرجویان ضروری به نظر می رسد.  
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و مهارت هـا  از  چنـدی  دسـته بندی های  و   تعریف هـا 
 شایستگی های کارآفرینانه وجود دارد. در یکی از دسته بندی های

رایـج، ایـن مهارت هـا به دو گـروه کلی مهارت های شـناختی 
و ناشـناختی تقسـیم می شـود )کاسـتین و همکاران، 2019؛ 
الکـوس و همـکاران، 2014(. مهـارت  شـناختی بیش تـر بـه 
عنـوان ظرفیت هوشـی فـرد تعریف می شـود و برای سـالیان 
درازی بـه عنـوان مهم تریـن تعیین کننـده پیامد هـای بـازار 
مـد نظـر قـرار گرفتـه  اسـت )موبـرگ، 2014(. در دهه هـای 
گذشـته، اقتصاددانـان سـطح تحصیات و تجربـه کاری را به 
عنـوان شـاخص های سـرمایه انسـانی در نظـر می گرفتنـد، 
امـا از آن پـس اقتصاددانـان اهمیـت مهارت هـای شـناختی 
را بـه عنوان شـاخصی برای سـرمایه انسـانی معرفـی کرده اند 
)هوزلـر و لرمـن، 2014؛ پاتل و گانـزاچ، 2020(. مهارت های 
شـناختی بـرای کارآفرینـان هـم کـه بـا انـواع چالش هـای 
کسـب و کار سـروکار دارنـد، بسـیار مهـم هسـتند )پاتـل و 
گانـزاچ، 2020(. در کارآفرینـی، ایـن مهارت هـا بـه دانـش 
دربـاره آنچـه یـک کارآفریـن انجام می دهـد و آنچـه او برای 
راه انـدازی و مدیریـت یـک کسـب و کار نیـاز دارد )هسـی، 
مهارت هایـی  مهارت هـای شـناختی،  دارنـد.  اشـاره   )2016
هسـتند کـه بـا ارایـه دانـش و مهـارت کارآفرینی مـورد نیاز 
بـرای کار، جوانـان را بـرای ورود بـه بـازار کار و راه انـدازی 
کسـب و کار در آینـده آمـاده می سـازد و همچنیـن ذهنیـت 
و نگرشـی کارآفرینانـه را در آنـان ایجـاد می کننـد کـه در 
شـخصی  جنبه هـای  ماننـد  زندگـی  جنبه هـای  همـه ی 
کـه  داده انـد  نشـان  تحقیقـات  دارد.  کاربـرد  حرفـه ای  و 
مهارت هـای شـناختی بـرای موفقیـت کارآفرینانـه هـم مهم 
هسـتند )هارتـوگ و همـکاران، 2010؛ یونگـر و همـکاران، 
2011( و تأثیـر مثبتـی بـر اراده و رفتـار کارآفرینانـه دارنـد 
)یعقوبـی فرانـی و همـکاران، 2017(. بررسـی های نـی و یـه 
)2018( نشـان داد کـه دانش کارآفرینی بـر اراده کارآفرینانه 
دانش آمـوزان آموزشـگاه های فنـی  و حرفـه ای در چین تأثیر 

مثبتـی دارد. 
مهارت هـای شـناختی از جملـه جنبـه های مهـم و الزم 
بـرای موفقیـت در زندگی اسـت، اما برای عملکـرد در زندگی 
اجتماعـی کافـی نیسـت و به منظـور موفقیت در بـازار کار و 

تحصیـل، مهارت هـای ناشـناختی نیـز اهمیت دارند )سـونها 
و همـکاران، 2006( و شـاید تأثیـر آن بـر موفقیـت تحصیلی 
و شـغلی بیش تـر از مهارت هـای شـناختی باشـد. ولیکن این 
گرفتـه  نادیـده  درسـی  برنامه هـای  در  بیش تـر  مهار ت هـا 
مهارت هـای شـناختی  ارزشـیابی  و  آمـوزش  زیـرا  شـده اند 
آسـان اسـت در حالی که مهارت های ناشـناختی به یادگیری 
از طریـق عمـل  نیـاز دارنـد و ارزیابـی آنهـا دشـوارتر اسـت 
)سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی ، 2015(. مهارت های 
ناشـناختی بـه عنـوان "الگو های فکـر، احسـاس ها و رفتارها" 
تعریف می شـوند )بورگانـس و همـکاران، 2008( و می توانند 
در طـول زندگـی و از طریـق آموزش توسـعه پیـدا کنند. این 
مهارت هـا کـه شـامل ویژگی هـای شـخصیتی، نگرش هـا و 
انگیزش هـا می شـوند، از جنبـه ی نظـری تأثیـر مسـتقیم و 
نامسـتقیم بـر کارایـی افـراد دارد. یعنـی بـه عنـوان بخشـی 
از  و  مسـتقیم  تأثیـر  فـردی،  اسـتعدادهای  مجموعـه ی  از 
طریـق تأثیرگـذاری بـر انتخاب شـغلی و پیشـرفت تحصیلی، 
تأثیـری نامسـتقیم بر کارایی افـراد دارد )نوردمن و همکاران، 
2015(. در کارآفرینـی، رابطـه بیـن مهارت هـای ناشـناختی 
بـا اراده و موفقیـت کارآفرینانه تأیید شـده اسـت. بررسـی ها 
نشـان می دهنـد کـه خودکارآمـدی، پیشـگامی و خاقیـت 
بـا اراده  کارآفرینانـه )کریمـی و همـکاران، 1394؛ کریمـی، 
1395(، نیـاز بـه موفقیـت، جهت گیـری اجتماعی، پشـتکار، 
ایجـاد انگیـزه و تجزیـه و تحلیـل بـا موفقیـت کارآفرینانـه، 
رابطـه دارنـد )هوبـر و همـکاران، 2014(. افـزون بـر ایـن، به 
زعـم هیوبر و همکاران  )2014( مهارت های ناشـناختی فوق 
بـا موفقیـت یـا انتخـاب کارآفرینانـه ارتبـاط دارنـد و بیش تر 
ایجـاد  کارآفرینـی  آمـوزش  بـا  می تـوان  را  مهارت هـا  ایـن 
کـرد و یـا رشـد داد. در زمینـه آمـوزش کارآفرینـی تمرکـز 
روزافزونـی بر مهارت های ناشـناختی شـده اسـت و مطالعات 
ناشـناختی  مهارت هـای  بـر  آمـوزش  کـه  می دهنـد  نشـان 
کارآفرینانـه تأثیـر معنـی داری دارد. مطابـق بـا اسـتاگیاس و 
همـکاران )2021( دانش آمـوزان بـرای آمادگـی کارآفرینانـه 
بـرای شناسـایی فرصت هـای کسـب و کار بـه هـر دو گـروه 

مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی نیـاز دارنـد.
مهارت هـای  دسـته بندی  زمینـه  در  پژوهـش،  ایـن  در 
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و  هیوبـر  بررسـی های  نتایـج  بـه  ناشـناختی،  و  شـناختی 
همـکاران )2014( اسـتناد شـده اسـت. در مطالعـه آنـان، 
دانـش کارآفرینـی به عنـوان مهارت های شـناختی و گرایش 
بـه خطر پذیـری )گرایـش بـه انتخـاب گزینه های خطـر دار(، 
خاقیـت )توانایی ایجاد فرصت های فـراوان(، نیاز به موفقیت 
)گرایـش به خـوب انجام دادن کارهـا(، خودکارآمدی )باور به 
 توانایی هـای خود(، جهت گیری اجتماعی )توانایی سـود بردن

از ارتباط های اجتماعی(، پیشگامی )گرایش به اقدام به کاری 
 کـردن(، پشـتکار )توانایی انجـام کار یا فعالیـت و پیش بردن
 آن، به رغـم وجـود بازدارنده هـا و تنگناهـا(، تجزیـه و تحلیـل

)توانایـی ارزیابـی موقعیت هـای پیچیـده(، ایجـاد انگیـزه در 
دیگـران )توانایی الهام  بخشـیدن یا برانگیختن همسـاالن( به 
 عنـوان مهارت های ناشـناختی دسـته بندی شـده اند )عزیزی،

1396؛ هیوبر و همکاران، 2014(. 
مهم تریـن  از  یکـی  شـناختی   مدل هـاي  برمبنـی 
اراده  افـراد،  کــارآفرینی  رفتـار  کننده هـاي  پیش بینـی 
کارآفرینانـه آنـان می باشـد. اراده کارآفرینانـه اشـاره بـه یک 
حالت ذهنی دارد که اقدام ها و فعالیت هاي فرد را بــه سـوي 
توسـعه و اجـراي کسـب و کار هدایـت و راهنمایـی می کنـد 
)بـرد، 1988(. اراده کارآفرینـی نخسـتین و مهم ترین گام در 
فراینـد راه اندازی کسـب و کار می باشـد )بـرد، 1988(. رفتار 
کارآفرینانـه یـک رفتـار برنامه ریـزي شـده و عمـدي اسـت و 
اراده کارآفرینانـه ظرفیتـی اسـت کـه فـرد را بـراي پیگیـري 
یـک شـغل بـه صـورت خوداشـتغالی یـا راه انـدازي کسـب و 
کار شـخصی هدایـت می کنـد و از طریـق تأثیر بـر هدف های 
کارآفرینانـه اي کـه فـرد تعییـن می کنـد و تعهـد و تاشـی 
کـه بـراي دسـتیابی بـه هدف هـا ایجـاد می کنـد، وي را بـه 
سـوي رفتـار واقعی در راه انـدازي کسـب و کار جدید هدایت 
می کنـد. مدل هـای گوناگونـی بـراي بررسـی و ارزیابـی اراده 
کارآفرینانـه ارایه شـده اند کـه معروف تریـن و رایج ترین آنها، 
نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده  )آیزن، 1991( می باشـد. در 
ایـن مـدل، مهم ترین تعییـن کننده رفتـار کارآفرینـی، اراده 
کارآفرینانـه اسـت. اراده کارآفرینانه هم توسـط سـه مؤلفه یا 

سـازه انگیزشـی یعنـی نگـرش، هنجارهـای ذهنـی و کنترل 
رفتاری درک شـده متاثر می شـود. پژوهش هـاي مختلف هم 
نشـان می دهنـد کــه اراده کارآفرینانه مهم تریـن پیش بینی 
و  )کولوریـد  آینـده می باشـد  کارآفرینـی در  رفتـار  کننـده 
ایساکسـون، 2006؛ کوتونـن و همـکاران، 2015(. بنابر نتایج 
بررسـی موبرگ در بیـن دانش آموزان دانمارکـی، مهارت های 
شـناختی کارآفرینانـه رابطه مثبتـی بـا اراده کارآفرینانه آنان 
داشـت امـا ایـن رابطـه بـرای مهارت هـای ناشـناختی منفی 
بـود. همچنیـن بنابـر نظریـه رفتـار برنامه ریزی شـده )آیزن، 
1991( و مطالعـات مختلـف انجام شـده )کریمی و همکاران، 
نگـرش  بیـن  مثبتـی  رابطـه ی   ،)1395 کریمـی،  1394؛ 
نسـبت بـه کارآفرینـی )بـه عنـوان یکـی از انـواع مهارت های 
ناشـناختی( بـا اراده کارآفرینانـه وجـود دارد. نگـرش نسـبت 
عبارتـی،  بـه  یـا  کارآفرینانـه  رفتـار  یعنـی  کارآفرینـی  بـه 
راه انـدازی یـک کسـب و کار جدیـد تـا چـه حـد نـزد فـرد 
مطلـوب، خوشـایند، سـودمند یـا لذت بخـش اسـت کـه این 
مسـئله بسـتگی به داوری فـرد دربارۀ اثرگـذاری و پیامدهای 
کارآفرینـی دارد. بـه عبـارت دیگـر، نگـرش، وضعیتـی اسـت 
بـرای پاسـخ مسـاعد یـا نامسـاعد بـه یـک شـخص، نهـاد یا 
یک رویداد و نخسـتین عامـل تعیین کننـده اراده کارآفرینانه 
بـه شـمار می آیـد. نگرش هـا سـه ویژگـی بنیادیـن دارنـد: 
آموختنـی و اکتسـابی هسـتند، زمینـه بـروز واکنش هایـی 
را فراهـم می کننـد و چنیـن واکنش هایـی گرایـش مطلـوب 
یــا نامطلـوب نسـبت بـه دیگــر افـراد یـا رویدادهـا را ایجاد 
می کننـد )آیــزن، 1991(. از ایـن رو، هـر اندازه افراد نسـبت 
بـه فعالیت هـای کارآفرینانـه نگـرش مثبـت داشـته باشـند، 
بـدون تردیـد کارآفرینی را بـه عنوان امـری امکان پذیر درک 
کـرده و احتمـال موفقیـت آنـان بیش تر خواهد شـد )رضایی 
و همـکاران، 1396(. در همین راسـتا، یافته های سـلیمانی و 
زرافشـانی )1390( در بیـن هنرجویان هنرسـتان کشـاورزی 
روانسـر در اسـتان کرمانشـاه نشـان داد که نگرش نسـبت به 
کارآفرینـی با اراده کارآفرینانه هنرجویـان رابطه مثبتی دارد. 
بنابـر نظریـه رفتـار برنامه ریـزی شـده ویژگـی محیطـی 



نقش مهارت های شناختی و ناشناختی در شکل گیری اراده کارآفرینانه هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 60
شماره 56
بهار 1400

و فـردی از جملـه مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی بـه 
صـورت نامسـتقیم و از طریـق نگـرش بـر اراده کارآفرینانـه 
تأثیـر می گذارنـد. لینـن )2004( هم بـر پایه ی نظریـه رفتار 
برنامه ریـزی شـده، مـدل اراده کارآفرینانه را ارایه کرده اسـت 
کـه در ایـن مـدل دانـش کارآفرینانـه )یـا مهارت شـناختی( 
بـه صورت نامسـتقیم و از طریق نگـرش بـر اراده کارآفرینانه 
تأثیـر می گـذارد. در همیـن راسـتا مطالعـه یعقوبـی فرانـی و 
همـکاران )2017( در بیـن دانشـجویان نشـان داد که دانش 
کارآفرینـی بـر روی نگـرش کارآفرینانـه تأثیـر مسـتقیم و 
بـر اراده کارآفرینانـه تأثیـر نامسـتقیم دارد. همچنیـن نتایـج 
ویژگی هـای  کـه  داد  نشـان   )1396( کریمـی  بررسـی های 
شـخصیتی کارآفرینانـه )مهارت هـای ناشـناختی( بـا نگـرش 
نسـبت بـه کارآفرینـی رابطـه مثبتـی دارنـد ولـی بـا اراده 
کریمـی  همچنیـن  دارنـد.  نامسـتقیم  رابطـه  کارآفرینانـه 
کردنـد  گـزارش  دیگـری  بررسـی  در   )1394( همـکاران  و 
کـه شـخصیت پویـا یـا پیشـگام بـودن )بـه عنـوان یکـی از 
مهارت هـای ناشـناختی( بـا نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی 

رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد.   
هــدف ایــن پژوهــش بررسـی وضعیـت مهارت هـای 
شـناختی و ناشـناختی هنرجویان هنرسـتان های کشـاورزی 
اسـتان کرمانشـاه و نقش ایـن مهارت ها در شـکل گیری اراده 
کارآفرینانـه آنـان بـود. بـه طور کلی، بـا مرور پیشـینه  نظری 
و تجربـی و هـدف پژوهـش، متغیرهـای نگـرش کارآفرینانـه 
و مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی بـه عنـوان متغیر هـای 
مؤثـر بـر اراده کارآفرینانـه ی هنرجویـان کشـاورزی در نظـر 
گرفتـه شـدند. امـا، همـان طـور کـه اشـاره شـد بـر پایـه 
ادبیـات پژوهـش و نظریـه ی رفتـار برنامه ریزی شـده، نگرش 
مهارت هـای  میـان  میانجـی  نقـش  می توانـد  کارآفرینانـه 
شـناختی و ناشـناختی با اراده کارآفرینانه ایفـا کند. به بیانی 
دیگـر، مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی افـزون بـر تأثیـر 
مسـتقیم، از راه نگـرش کارآفرینانه بـر اراده کارآفرینانه تأثیر 

نامسـتقیم هـم دارند.
بـر پایـه مطالب اشـاره شـده، چارچـوب نظـری پژوهش 

در نگاره 1 ترسـیم شـد. 

نگاره 1: مدل نظری پژوهش

روش شناسی
ارتباطـی  علّـی-  پژوهش هـای  نـوع  از  پژوهـش،  ایـن 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش میدانـی در هنرسـتان های 
کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه صـورت گرفتـه اسـت. جامعـه 
آمـاری ایـن پژوهش شـامل 143 هنرجوی پسـر پایـه دوم و 
157 هنرجـوی پسـر پایه ی سـوم هنرسـتان های کشـاورزی 

وکلیایـی،  سـنقر  قصرشـیرین،  )روانسـر،  کرمانشـاه  اسـتان 
اسـام آبادغرب وکرمانشـاه( در سـال تحصیلی 1399-1400 
بـود )N=300( کـه بـا توجه بـه جدول نمونه گیری کرجسـی 
و مـورگان )1970(، 167 تـن از آنـان بـا اسـتفاده از روش 
نمونه گیـری طبقـه ای متناسـب بـا حجـم )هنرسـتان و پایه 



61فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 56
بهار 1400

تحصیلـی بـه عنوان طبقـه( گزینش و بررسـی شـدند. دلیل 
انتخاب هنرجویان سـال دوم و سـوم این بود که این گروه از 
افـراد مدت زمان دراز تر را در هنرسـتان سـپری کـرده بودند 
و بیش تـر درس هـای مهارتی را گذرانده بودند. پرسشـنامه ی 
پژوهـش دارای دو بخـش بـود کـه بخـش نخسـت شـامل 
ویژگی هـای فـردی و بخـش دوم ابـزار شـامل پرسـش هایی 
)مهارت هـای  پژوهـش  مـدل  متغیرهـای  سـنجش  بـرای 
بـود.  کارآفرینانـه(  اراده   و  نگـرش  ناشـناختی،  و  شـناختی 
اعضـای  از  نفـر  پنـج  توسـط  پرسشـنامه  شـکلی  روایـی 
هیـات علمـی گـروه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه 
بوعلـی سـینا بررسـی و اصاح هـای الزم اعمـال شـد. بـرای 
دسـتیابی بـه پایایـی ابـزار پژوهـش، آزمـون مقدماتـی انجام 
گرفـت و ضریـب پایایـی ترکیبـی بـرای متغیرهـای پژوهش 
بزرگ تـر از حـد آسـتانه 0/70 بـود )اراده کارآفرینانه=0/89، 
شـناختی=0/93،  مهارت هـای  کارآفرینانـه=0/81،  نگـرش 
بـا  نهایـی  پرسشـنامه های   ناشـناختی=0/85(.  مهارت هـای 
همـکاری هنرآمـوزان از گروه هـای درسـی هنرجویان تکمیل 
و گـردآوری شـدند. پرسشـنامه به صورت برخط تدوین شـد 
و پیونـد آن در شـبکه های اجتماعـی هنرجویـان به اشـتراک 

شد. گذاشـته 
بـرای سـنجش اراده کارآفرینانـه از 6 پرسـش و بـرای 
شـد  اسـتفاده  پرسـش   5 از  کارآفرینانـه  نگـرش  سـنجش 
)لینـن و چـن، 2009(. پیـش از ایـن، از ایـن مقیاس هـا در 
بررسـی های مختلف برای سـنجش اراده و نگرش کارآفرینانه 
دانشـجویان، دانش آموزان و هنرجویان اسـتفاده شـده اسـت 
زرافشـانی،  و  سـلیمانی  1396؛  عزیـزی،  1396؛  )کریمـی، 
1390؛ ننـه، 2019(. مهارت هـای شـناختی هـم با اسـتفاده 
از 9 پرسـش مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد )هسـی، 2016؛ 
موبـرگ، 2014؛ روکسـاس، 2014(. مقیـاس سـنجش ایـن 
گویه هـا، طیـف لیکـرت 5 سـطحی از "بـه طور کامـل موافق 
)2+(" تـا "بـه طور کامـل مخالـف )2-(" بود. برای سـنجش 
مهارت هـای ناشـناختی از آزمـون خـود ارزیابـی ای-اسـکن  
اسـتفاده شـد. این آزمون، یـک آزمون خودارزیابـی معتبر در 

هلند اسـت کـه از آن برای سـنجش قابلیت هـای کارآفرینانه 
اسـتفاده می شـود. در ایـن آزمـون بـرای ارزیابـی هـر یک از 
مهارت هـای ناشـناختی 9 گانـه )گرایـش بـه خطرپذیـری، 
جهت گیـری  خودکارآمـدی،  موفقیـت،  بـه  نیـاز  خاقیـت، 
اجتماعـی، پیشـگامی، پشـتکار، تجزیـه و تحلیـل و ایجـاد 
 انگیـزه در دیگـران( از چهـار گویـه )در مجمـوع 36 گویـه(
 استفاده می شـود )عزیزی، 1396؛ هیوبر و همکاران، 2014(.

در ایـن پژوهش از پاسـخگویان خواسـته شـد بیـان کنند هر 
یـک از گویه هـا چقـدر درباره آنان صادق اسـت و پاسـخ خود 
را در قالـب یـک طیـف لیکـرت 5 سـطحی )"بـه کل دربـاره 
مـن درسـت نیسـت" تا "بـه کلی درباره من درسـت اسـت"( 

مشـخص کنند. 
بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا در ایـن پژوهـش، روش 
مدل سـازی معادله های ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات 
SmartPLS3.0 بـا اسـتفاده از نرم افـزار )PLS-SEM( جزئـی 

بـه کار گرفتـه شـد )رینـگل و همـکاران، 2015(. ایـن روش 
بهتریـن روش بـراي پژوهش هایـی اسـت کـه رابطه های بین 
متغیرهـا پیچیده و حجم نمونه اندک باشـد. همچنین نیازی 
بـه نرمـال بودن داده هـا ندارد )هیـر و همـکاران، 2017(. در 
ایـن پژوهـش هـم بـا توجـه بـه کـم بـودن حجـم نمونـه و 
همچنیـن نیـاز بـه بررسـی رابطه های مسـتقیم و نامسـتقیم 
متعـدد، از روش PLS-SEM اسـتفاده شـد. PLS-SEM یک 
روش و فـن تحلیل دو مرحله ای اسـت که در مرحله نخسـت 
مـدل اندازه گیـری )مـدل بیرونـی( بـرای ارزیابـی روایـی و 
پایایـی سـازه ها بررسـی می شـود، در حالـی کـه در مرحلـه 
دوم مـدل سـاختاری )مـدل درونی( برای آزمـون فرضیه های 

تحقیـق ارزیابـی می شـود )هیـر و همـکاران، 2017(.

یافته ها
 یافته های این پژوهش نشان داد میانگین سن پاسخگویان

16/77 سـال و میانگیـن معـدل کل آنان 17/29 بود. سـطح 
تحصیـات پـدر 25 درصـد از پاسـخگویان دیپلـم، 24 درصد 
باالتـر از دیپلـم، 42 درصـد کم تـر از دیپلم و حـدود 9 درصد 
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بی سـواد بود. سـطح تحصیات مادر 23 درصد از پاسـخگویان 
 دیپلـم، 11 درصـد باالتر از دیپلم، 52 درصـد کم تر از دیپلم و
 حدود 14 درصد بی سـواد بود. شـغل پدر بیش تر پاسـخگویان

کشـاورزی یـا آزاد بـود )77 درصـد(. همچنیـن شـغل مـادر 
حـدود  بـود.  خانـه داری  درصـد(   90( پاسـخگویان  اکثـر 
44 درصـد از هنرجویـان بـا یک یـا چند کارآفریـن از نزدیک 
آشـنایی داشـتند و 86 درصد آنـان گرایش داشـتند در آینده 
کارآفریـن شـوند و صاحـب شـرکت و کسـب و کار خـود 
باشـند. همچنیـن از مجمـوع پاسـخگویان حـدود 34 درصـد 

درس کارآفرینـی را گذرانـده بودنـد.
جدول 1 میانگین، انحراف معیار و ضریبهای همبسـتگی 
بیـن متغیرها را نشـان می دهـد. نتیجه ی آزمون همبسـتگی 
اسـپیرمن نشـان داد بین اراده کارآفرینانـه و دیگر متغیرهای 
تحقیـق، یعنـی نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی، مهارت هـای 
شـناختی و همـه ی مهارت هـای ناشـناختی رابطـه ی مثبـت 
و معنـی داری در سـطح یک درصـد وجـود دارد. بـه عبارتـی، 
هرچـه نگـرش هنرجویـان نسـبت بـه کارآفرینـی مثبت تـر 
باشـد، مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی باالتـری داشـته 
یافـت.  خواهـد  افزایـش  آنـان  کارآفرینانـه ی  اراده  باشـند، 
نگـرش  بـا  ناشـناختی  و  همچنیـن، مهارت هـای شـناختی 
معنـی داری  و  مثبـت  همبسـتگی  کارآفرینـی  بـه  نسـبت 
اگـر  کـه  نتایـج می تـوان گفـت  ایـن  تفسـیر  در  داشـتند. 

هنرجویـان مهارت های شـناختی و ناشـناختی باالیی داشـته 
باشـند، نگـرش آنـان نسـبت بـه کارآفرینـی بهبـود خواهـد 
یافـت. افـزون بـر ایـن، یافته هـا نشـان دادند کـه مهارت های 
شـناختی و ناشـناختی هـم با همدیگـر همبسـتگی مثبت و 
معنـی داری دارند. در بیـن متغیرهای کنترل پژوهش )سـن، 
بـا کارآفریـن، تحصیـات پـدر  معـدل تحصیلـی، آشـنایی 
و مـادر، شـغل پـدر و مـادر و گذرانـدن درس کارآفرینـی(. 
تنهـا گذرانـدن درس کارآفرینی بـا اراده کارآفرینانه و نگرش 
نسـبت کارآفرینـی همبسـتگی منفـی معنـی داری داشـت و 
رابطه هـای بیـن ایـن متغیـر بـا دیگـر مهارت های شـناختی 

و ناشـناختی معنـی دار نبـود.
همچنـان کـه پیشـتر بیـان شـد مقیاس مـورد اسـتفاده 
بـرای انـدازه گیـری متغیرهـا مقیـاس پنـج سـطحی لیکرت 
بـود کـه در ایـن مقیـاس عـدد صفـر ارزش خنثـی به شـمار 
آیـد. ارزش هـای کم تر از ایـن ارزش میانـی، ارزش های منفی 
و ارزش هـای باالتـر از آن، ارزش هـای مثبـت مقیاس مربوطه 
نشـان می دهنـد. همچنـان کـه در جـدول 1 ماحظـه  را 
می شـود نمـره میانگیـن همـه ی متغیرهای پژوهـش )به جز 
خطرپذیـری( کم تـر از ارزش میانـی صفر قرار دارنـد. این امر 
نشـان دهنده آن اسـت که هنرجویان  مهارت های شـناختی 

و ناشـناختی مطلوبـی ندارند.

جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی برای متغیرهای پژوهش

میانگینمتغیر
انحراف 

معیار
1234567891011

1
مهارت های 

شناختی
-0/900/611

1**0/411/070/31خطر پذیری2

1**0/37**0/700/870/45-خاقیت3

1**0/59**0/37**10/790/42-نیاز به موفقیت4

1**0/58**0/57**0/53**0/960/790/45-خودکارآمدی5

6
جهت گیری 

اجتماعی
-0/530/92/38**0/19**0/42**0/37**0/39**1

1**0/49**0/60**0/55**0/62**0/28**0/800/710/57-پیشگامی7
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میانگینمتغیر
انحراف 

معیار
1234567891011

1**0/67**0/41**0/60**0/51**0/60**0/29**0/510/690/49-پشتکار8

1**0/67**0/71**0/52**0/61**0/50**0/66**0/31**0/690/840/63-تجزیه و تحلیل9

1**0/75**0/55**0/66**0/56**0/53**0/50**0/53**0/24**0/760/800/59-ایجاد انگیزه10

**0/38**0/34**0/29**0/40**0/31**0/35**0/31**0/27**0/32**0/900/920/52-نگرش کارآفرینی11

**0/43**0/39**0/37**0/48**0/31**0/35**0/37**0/34**0/34**0/780/870/63-اراده کارآفرینانه12

* 0p≤/01، p≤0/05                 )+2 مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت پنج سطحی )از 2- تا

بـرای بررسـی مـدل اندازه گیـری، پایایی درونـی و روایی 
همگرا و واگرا اسـتفاده شـد. پایایی با ارزشـیابی کرونباخ آلفا 
و پایایـی ترکیبـی ارزیابـی شـدند. در جـدول 2، ارزش هـای 
کرونبـاخ آلفـا و پایایـی ترکیبـی بـرای همـه سـازه ها بـاالی 
ارزش پیشـنهاد شـده 0/7 بودنـد، کـه نشـان دهنـده پایایی 
قابل قبول سـازه ها می باشـد. بنابـر هیر و همـکاران )2017( 
برای دسـتیابی بـه روایی همگرا، بارهای عاملـی باید بزرگ تر 
از 0/7 و میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده ) AVE( هم باید 
باالتـر از 0/5 باشـد. بارهـای عاملـی بـرای همـه ی گویه هـا 
 AVE از حـد نصـاب 0/7 فراتـر بودنـد. همچنیـن، ارزش های

بـرای همـه ی سـازه ها باالتـر یـا نزدیک بـه حد آسـتانه 0/5 
قـرار دارنـد )جـدول 2(. بنابرایـن، می توان نتیجـه گرفت که 
همـه ی سـازه ها روایـی همگرای مناسـبی دارند. روایـی واگرا 
 بـا اسـتفاده از شـاخص جدیدی بـه نام HTMT ارزیابی شـد.

باشـد  از 0/90  کم تـر  بایـد  دو سـازه  بیـن   HTMT ارزش 
)هنسـلر و همـکاران، 2015(. همـان طـور کـه در جـدول 3 
ماحظـه می شـود، میـزان ایـن شـاخص بـرای جفـت سـازه 
پنهـان مـدل کم تـر از 0/9 بـوده و بنابرایـن سـازه ها یـک 

سـطح قابـل قبـول روایـی واگـرا دارا هسـتند. 

جدول 2: میزان آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، AVE ، R2 و Q2 متغیرهای پنهان پژوهش

AVER2Q2پایایی ترکیبیآلفای کرونباخسازه

--0/820/870/49مهارت های شناختی
--0/850/900/69خطرپذیری

--63//0/800/870خاقیت
--0/770/840/59نیاز به موفقیت

--0/820/880/65خودکارآمدی
جهت گیری 

اجتماعی
0/780/860/60--

--0/670/810/59پیشگامی
--0/790/870/70پشتکار

--0/810/880/64تجزیه و تحلیل
--0/790/870/69ایجاد انگیزه

0/760/860/670/390/20نگرش کارآفرینی
0/910/930/660/720/43اراده کارآفرینانه

ادامه جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی برای متغیرهای پژوهش
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HTMT جدول 3: ماتریس سنجش روایی واگرا با استفاده از شاخص

1234567891011سازه
-1- مهارت های شناختی

-20/38-خطرپذیری
-30/520/45- خاقیت

-40/440/470/76- نیاز به موفقیت
-50/550/650/700/75- خودکارآمدی

-60/360/230/440/500/47-جهت گیری اجتماعی
-70/730/420/800/730/830/62- پیشگامی

-80/550/270/600/610/580/650/73- پشتکار
-90/700/390/750/630/720/550/850/85-تجزیه و تحلیل
-100/630/300/620/610/720/440/880/670/79- ایجاد انگیزه

-110/690/400/340/420/430/390/550/350/410/34-نگرش کارآفرینی
120/770/390/400/420/460/350/470/400/450/470/89-اراده کارآفرینانه

سـاختاری  مـدل  بـرای  ارزیابـی  روش  از  پیـروی  بـا 
پیشـنهاد شـده بوسـیله هیـر و همـکاران )2017(، نخسـت 
مسـئله هم خطـی چندگانـه ارزیابـی شـد. همـه ارزش هـای  
VIF بـرای متغیرهـای درونـزاد پاییـن تـر از ارزش پیشـنهاد 

شـده 5 بـود کـه نشـان می دهـد هیـچ نشـانی از مسـئله 
همخطـی وجود ندارد. سـپس، بـرازش مدل بوسـیله ارزیابی 
SMRE سـنجیده شـد )هنسـلر و همکاران، 2016(. به دلیل 

اینکـه ارزش SMRE بـرای ایـن مدل پژوهـش 0/07 بود که 
کم تـر از ارزش آسـتانه 0/08 اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت 

کـه مدل بـرازش قابـل قبولـی دارد. 
در گام بعـدی، ضریـب تعییـن سـازه های درون زا )اراده 
کارآفرینانـه و نگـرش نسـبت به کارآفرینی( بررسـی شـد. در 
تحقیقـات علوم رفتاری، بنابر نظـر کوهن )1998( ارزش های 
R2 0/60، 0/33 و 19 بـه ترتیـب قوی، متوسـط و ضعیف در 

نظـر گرفته می شـوند. در ایـن پژوهش، ارزش R2 بـرای اراده 
کارآفرینانـه برابـر 0/72 بـود، کـه در سـطح قـوی می باشـد. 
همچنیـن ارزش R2 بـرای نگرش نسـبت بـه کارآفرینی برابر 
0/39 بود که در سـطح متوسـط می باشـد. قـدرت پیش بینی 

 Q2 مـدل هم با اسـتفاده از شـاخص استون-گیسـر یـا همان
سـنجش شـد )رینگل و همکاران، 2012(. همان گونه که در 
جدول 2 آمده است، مقدار Q2 برای اراده و نگرش کارآفرینی 
برابـر 0/43 و 0/20 می باشـد. بزرگ تـر بـودن  بـه ترتیـب 

این اعداد از صفر، نشان از قدرت پیش بینی مدل داشت.
بـرای ارزیابی معنی داری ضریب برای هر مسـیر مفروض 
 در مـدل تحقیق، روش و فن بوت اسـترپینگ با 5000 نمونه
 مجـدد اجرا شـد )هیـر و همـکاران، 2017(. نتایـج جدول 4

نشـان می دهـد کـه نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی رابطـه 
مثبـت و معنـی داری بـا اراده کارآفرینانـه هنرجویـان دارنـد 
)p <0/01  ؛β=0/55(. انـدازه اثـر بـرای ایـن رابطـه هـم در 
حـد بـزرگ بـود )f2=0/64(. همچنیـن یافته هـا نشـان دادند 
کـه مهارت های شـناختی رابطـه مثبت و معنـی داری با اراده 
کارآفرینانـه هنرجویـان دارنـد )p <0/01  ؛β=0/32( و اندازه 
اثـر بـرای این رابطـه در حد متوسـط بـود )f2=0/17(. از بین 
 )β=0/19؛  p <0/05( مهارت های ناشـناختی، تنها پیشـگامی
بـا اراده کارآفرینانـه رابطـه مثبت و معنی داری داشـت. اندازه 

اثـر ایـن رابطـه  در حد کوچـک بود.
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جدول 4: اثرهای مستقیم، نامستقیم و کلی

ضریب مسیر مسیر
)β(

f2نتیجه آزمون

اثر های مستقیم
تأیید می شود0/64**0/55اراده کارآفرینانهنگرش نسبت به کارآفرینی

تأیید می شود0/17**0/32اراده کارآفرینانهمهارت های شناختی
رد می شود0/060/01اراده کارآفرینانهخطر پذیری

رد می شود0/030/00اراده کارآفرینانهخاقیت
رد می شود0/090/00اراده کارآفرینانهنیاز به موفقیت
رد می شود0/090/00-اراده کارآفرینانهخودکارآمدی

رد می شود0/020/00-اراده کارآفرینانهجهت گیری اجتماعی
تأیید می شود0/04*0/19اراده کارآفرینانهپیشگامی
رد می شود0/030/00اراده کارآفرینانهپشتکار

تأیید می شود0/150/019-اراده کارآفرینانهتجزیه و تحلیل
رد می شود0/010/01اراده کارآفرینانهایجاد انگیزه

تأیید می شود0/20**0/47نگرش نسبت به کارآفرینیمهارت های شناختی
تأیید می شود0/02*0/13نگرش نسبت به کارآفرینیخطرپذیری
رد می شود0/100/00نگرش نسبت به کارآفرینیخاقیت

رد می شود0/070/00نگرش نسبت به کارآفرینینیاز به موفقیت
رد می شود0/050/00نگرش نسبت به کارآفرینیخودکارآمدی

رد می شود0/120/019نگرش نسبت به کارآفرینیجهت گیری اجتماعی
تأیید می شود0/04*0/27نگرش نسبت به کارآفرینیپیشگامی
رد می شود0/130/00نگرش نسبت به کارآفرینیپشتکار

رد می شود0/220/019-نگرش نسبت به کارآفرینیتجزیه و تحلیل
رد می شود0/120/00نگرش نسبت به کارآفرینیایجاد انگیزه

اثر های نامستقیم
مهارت های  شناختی  نگرش نسبت 

به کارآفرینی
0/27اراده کارآفرینانه**

پیشگامی  نگرش نسبت به 
کارآفرینی

0/15اراده کارآفرینانه*

خطر پذیری  نگرش نسبت به 
کارآفرینی

0/07اراده کارآفرینانه*

اثر های کلی
**0/58اراده کارآفرینانهمهارت های شناختی

**0/34اراده کارآفرینانهپیشگامی

*0/13اراده کارآفرینانهخطر پذیری

**p≤ ،0/01*p≤ 0/05
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 یافته هـای پژوهش همچنین نشـان دادند که مهارت های
 شناختی )p < 0/01 ؛β=0/44(، پیشگامی  )p <0/05  ؛β=0/26( و

نگـرش  بـا   )β=0/31؛   p <0/05( خطر پذیـری  بـه  گرایـش 
هنرجویان نسـبت بـه کارآفرینـی رابطه مثبـت و معنی داری 
داد  نشـان  هـم  نامسـتقیم  اثرگذاری هـای  آزمـون  دارنـد. 
کـه نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی رابطـه بیـن مهارت هـای 
اراده  بـا  خطر پذیـری  بـه  گرایـش  و  پیشـگامی  شـناختی، 
کارآفرینانـه را میانجی گـری می کننـد. البتـه بـا توجـه بـه 
رابطـه مسـتقیم و معنی دار مهارت های شـناختی، پیشـگامی 
بـا اراده کارآفرینانـه، نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی بـه طور 
جزیـی رابطـه بیـن آنـان را میانجی گـری می کنـد امـا رابطه 
بیـن گرایـش بـه خطر پذیـری بـا اراده کارآفرینانـه را به طور 

می کنـد. میانجی گـری  کامـل 
همانطـور کـه بیـان شـد متغیرهـای مسـتقل تحقیـق 
توانسـتند 72 درصـد از واریانـس اراده کارآفرینانه و 39 درصد 
را  هنرجویـان  کارآفرینـی  بـه  نسـبت  نگـرش  واریانـس  از 
 پیش بینـی کنند. بر پایـه اثرگذاری های کلی به دسـت آمده،
 مهارت های شناختی، نگرش نسبت به کارآفرینی و پیشگامی به ترتیب

بیش ترین تأثیر را بر اراده کارآفرینانه هنرجویان داشتند. 

بحث و نتیجه گیری
بـر مبنای نظریـه  ی رفتـار برنامه ریزي شـده و همچنین 
تحقیقات پیشـین در زمینه ي اراده و مهارت های کارآفرینانه، 
هـدف پژوهش حاضر بررسـی وضعیت مهارت های شـناختی 
و ناشـناختی هنرجویـان کشـاورزی و نقش ایـن مهارت ها در 

توسـعه اراده کارآفرینانـه آنان بود.
نتایج نشـان داد که مهارت های شـناختی قوی ترین تأثیر 
کلـی بـر اراده کارآفرینانـه هنرجویـان را دارنـد. مهارت هـای 
شـناختی هـم به صـورت مسـتقیم و هم نامسـتقیم از طریق 
نگـرش نسـبت به کارآفرینـی بـا اراده کارآفرینانـه در ارتباط 
بودنـد. ایـن یافتـه بـا نتایج بررسـی های انجام شـده پیشـین 
همخوانـی دارد )یعقوبـی فرانی و همـکاران، 2017؛ نی و یه، 
2018(. ایـن یافتـه بـه نوعـی بیانگـر نقش مهـم مهارت های 

کارآفرینـی ماننـد مهارت هـای راه انـدازی و مدیریـت کسـب 
کارآفرینانـه  اراده  و  نگـرش  بهبـود  در  بازاریابـی  و  کار  و 
هنرجویـان اسـت و بنابرایـن بایـد بیـش از پیش بـر آموزش 
و ارتقـای ایـن مهارت هـا در هنرسـتان های کشـاورزی تاش 
 شـود. هرچنـد کـه هنرجویـان کشـاورزی درس دو واحـدی
 کارآفرینـی را بـه عنـوان یکـی از درس هـای تکمیـل مهارت
 در سـال سـوم می گذرانند، اما بهبود مهارت هـای کارآفرینانه
 آنـان نیازمند تأکید و تمرکز بیش تری بـر آموزش کارآفرینی

تجربـی می باشـد. البتـه همیـن درس دو واحـدی هـم بـا 
کاسـتی های  دارای  و  نمی شـود  تدریـس  مناسـب  کیفیـت 
زیـادی اسـت؛ از جملـه اسـتفاده از جزوه هـا و کتاب هـای 
در  تنـوع  زمینـه  نبـود  تکـراری،  و  قدیمـی  ناکاربـردی، 
روش هـای تدریس و اسـتفاده از شـیوه های آموزشـی منفعل 
بـه جـای شـیوه های چالش برانگیـز، بـه کارگیـری مربیانـی 
کـه تخصـص و تجربـه کارآفرینـی ندارنـد )نـادری و امیری، 
1397(. همـان طـور کـه یافته هـای توصیفـی ایـن پژوهـش 
نشـان داد گذرانـدن درس کارآفرینی همبسـتگی معنی داری 
بـا مهارت هـای شـناختی و ناشـناختی هنرجویان نداشـت و 
بـه طـور کلـی سـطح ایـن مهارت هـا در هنرجویـان کم تـر 
بنابـر  نداشـت.  مطلوبـی  وضعیـت  و  بـود  متوسـط  حـد  از 
بررسـی های انجـام شـده، دانـش کارآفرینـی و مهارت هـای 
شـناختی دانش آمـوزان و هنرجویـان را می تـوان بـا آمـوزش 
کارآفرینـی مناسـب و با تأکید بـر آموزش تجربی و اسـتفاده 
از روش  تدریـس مناسـب )مانند پـروژه، شبیه سـازی، بازدید 
از کسـب  و  کارهـای جدیـد، تدوین طرح کسـب و کار( بهبود 
داد )مارتیـن و همـکاران، 2013؛ نی و یه، 2018؛ سـاپتانو و 
همـکاران، 2020؛ شـیکوهی و شـامبار، 2015(. بـرای مثال، 
بررسـی های سـاپتونو و همکاران )2020( در اندونزی نشـان 
داد کـه بـا اسـتفاده از آمـوزش کارآفرینـی مناسـب می توان 
 دانـش و مهارت های کارآفرینانه دانش آمـوزان فنی - حرفه ای

را بهبود داد و آمادگی کارآفرینانه آنان را باال برد. 
بـر مبنـای نتایج، نگرش نسـبت به کارآفرینـی هم رابطه 
قـوی بـا اراده کارآفرینانه هنرجویان داشـت. همچنین، رابطه 
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بیـن مهارت های شـناختی و بعضی از مهارت های ناشـناختی 
ایـن  می کـرد.  میانجیگـری  را  خطر پذیـری(  و  )پیشـگامی 
نتیجـه بـا نتایـح بررسـی های انجام شـده پیشـین همخوانی 
 ،1390 زرافشـانی،  و  سـلیمانی  1395؛  )کریمـی،  دارد 
کریمـی و همـکاران، 2019( و بیانگـر نقـش مهـم نگـرش 
اسـت. هرچنـد  کارآفرینانـه  اراده  بهبـود  و  در شـکل گیری 
کـه تحقیقـات اندکـی در زمینه روش های آموزشـی مناسـب 
بــرای بهبـود نگـرش انجام شـده اسـت امـا به نظر می رسـد 
تأکیـد بـر جنبه هـای مثبـت و سـودمندی های کارآفرینـی، 
بیـان داسـتان های کارآفرینـان موفق، نشسـت بـا کارآفرینان 
نمونــه و بازدیــد از کسـب و کارهاي موفـق می تواند نگرش 
فراگیـران را نسـبت بـه ایـن گزینـه شـغلی بهبـود بخشـد 

)کریمـی و همـکاران، 1395(. 
در بیـن مهارت هـای ناشـناختی، تنهـا خطر پذیـری بـا 
نگـرش نسـبت بـه کارآفرینـی رابطـه مثبـت و معنـی داری 
اراده  هـم  و  نگـرش  بـا  هـم  پیشـگامی  داشـت. همچنیـن 
کارآفرینانـه رابطـه مثبـت و معنی داری داشـت و بـه عبارتی 
در بیـن مهارت هـای ناشـناختی قوی تریـن تأثیـر کلـی بـر 
اراده کارآفرینانـه را داشـت. ایـن نتیجـه با نتایج بررسـی های 
انجـام پیشـین همخوانـی دارد )کریمـی و همـکاران، 1394؛ 
هـو و همـکاران، 2018(. پیشـگام بـودن یک برتـری رقابتی 
مهـم در جامعـه پیشـرفته امـروز اسـت )پارکـر و کولینـز، 
2010(. ایـن خصیصـه بـه ویـژه در زمینـه کارآفرینـی کـه 
تغییرپذیری-هـای سـریع در آن رخ می دهـد و شـالوده ی 
آن بـر شناسـایی فرصـت و بهره بـرداری از آن اسـتوار اسـت، 
همـکاران،  و  )کریمـی  داشـت  خواهـد  بیش تـری  اهمیـت 
1394(. مـک کللنـد )1986( بیـان می کنـد کـه شـخصیت 
بیش تـر  کـه  اسـت  کارآفرینانـه  ویژگـی  نـه  از  یکـی  پویـا 
کارآفرینـان موفـق صرف نظـر از کشـور و یـا نـوع کسـب و 
کار آنـان، دارا هسـتند. مطالعـات اخیـر نشـان می دهنـد که 
پیشـگامی در ارتبـاط بیـن اراده و رفتـار کارآفرینانـه تأثیـر 
مثبتـی دارنـد و بـه عبارتی افراد پیشـگام احتمـال بیش تری 
دارد کـه از مرحلـه اراده کارآفرینانـه عبـور کننـد و در عمـل 
اقـدام بـه راه انـدازی کسـب و کار جدید کنند )ننـه، 2019(. 

مهارت هـای  پیشـین  شـده  انجـام  بررسـی های  بنابـر 
ناشـناختی ماننـد گرایـش بـه خطر پذیـری و پیشـگام بودن 
قابـل آمـوزش و بهبـود هسـتند و می تـوان آنـان را از طریـق 
1396؛  )عزیـزی،  داد  ارتقـا  مناسـب  کارآفرینـی  آمـوزش 
سـانچز، 2013(. ایـن یافتـه بـه نوعی ایـن دیـدگاه را تقویت 
می کنـد کـه در آمـوزش کارآفرینـی نباید تنها بـر جنبه فنی 
کارآفرینـی )ماننـد تهیـه طـرح کسـب و کار( و مهارت هـای 
شـناختی و دانـش کارآفرینـی تأکیـد کـرد بلکه بایـد همه ی 
جنبه هـا و ابعـاد فـرد )فنی، روانـی و شـخصیتی( را به عنوان 
یـک کل مدنظـر قـرار داد )هینونـن و پویکیجوکـی، 2006(. 
بنابرایـن، برنامه ریزان آموزشـی و هنرآموزان بایـد به آموزش 
مهارت هـای ناشـناختی بـه ویژه پیشـگامی، توجـه بیش تری 
کننـد و از روش  هـای تدریـس مناسـب از جملـه بحـث و 
گفت و گـو، حـل مسـئله، ایفـای نقش، بررسـی مـوردی و کار 

گروهـی اسـتفاده کنند.
بهبـود مهارت هـای  بـرای  اسـت کـه  یـادآوری  شـایان 
شـناختی و ناشـناختی، افزون بر استفاده از چارچوب مناسب 
بـرای آمـوزش کارآفرینـی، بایـد فعالیت هـای فـرا برنامـه ای 
کارآفرینـی  جشـنواره های  و  کارگاه هـا  مسـابقه ها،  ماننـد 
برگزار شـوند تـا فرهنگ کارآفرینـی در هنرسـتان ها نهادینه 
شـود و هنرجویـان در یـک فضـا و محیـط کارآفرینانه رشـد 
یابنـد. همچنیـن مرکزهـای مشـاوره کارآفرینـی می تواننـد 
بـه هنرجویـان راهنمای هـا و مشـاوره های الزم را در زمینـه 
کارآفرینـی و کسـب و کار ارایـه دهنـد و آنـان را در انتخـاب 

گزینـه شـغلی مناسـب کمـک کنند. 
و  فنـی  آموزش هـای  کـه  ایـن  بـرای  کلـی،  طـور  بـه 
بیش تـری  اثربخشـی  کشـاورزی  هنرسـتان های  حرفـه ای 
داشـته  باشـند، بایـد آموزش هـاي کارآفرینـی در برنامـه ی 
درسـی ایـن دوره هـا ادغـام شـود. البتـه بایـد در انتخـاب و 
کاربـرد نوع مناسـب آمـوزش کارآفرینـی دقت کـرد. در یک 
وجـود  کارآفرینـی  آمـوزش  نـوع  سـه  کلـی،  تقسـیم بندی 
 دارد کـه متناسـب بـا هـدف بایـد اسـتفاده شـوند: "آموزش 
دربـاره کارآفرینـی" )ایجـاد شـناخت و آگاهـی نسـبت بـه 
کارآفرینـی بـا تأکید بـر آموزش نظـری(، "آمـوزش از طریق 
کارآفرینـی" )مجهـز سـاختن افـراد بـه دیـدگاه کارآفرینانـه 
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کارآفرینـی"   بـرای  "آمـوزش  و  فـردی(  شایسـتگی های  و 
بـر  تأکیـد  بـا  شـدن  کارآفریـن  بـرای  افـراد  )آماده سـازی 
آمـوزش عملی( )موبـرگ، 2014؛ باگن و همـکاران، 2021(. 
بنابـر نتایـج تحقیقـات، بـرای بهبـود مهارت های شـناختی و 
آمـاده سـاختن فراگیران بـرای راه اندازی و مدیریت کسـب و 
کار جدیـد می تـوان از چارچـوب "آموزش بـرای کارآفرینی" 
اسـتفاده کـرد. اما برای بهبـود مهارت های ناشـناختی باید از 
چارچـوب "آمـوزش از طریـق کارآفرینی" بهره بـرد. این نوع 
آمـوزش به پـرورش دانش آموزان پیشـگام، خـاق، خطر پذیر 
و متعهـد کمـک می کنـد و باعث می شـود آنان از آموزشـگاه 
و آمـوزش لـذت ببرنـد. هـر چنـد اختـاف نظرهـای زیـادی 
در زمینـه زمـان و نـوع آمـوزش کارآفرینـی و شـیوه ی ادغام 
آن در برنامه هـای آموزشـی وجـود دارد امـا بـه طـور کلـی، 
بهتـر اسـت "آمـوزش دربـاره کارآفرینـی" در مقطـع ابتدایی 
کارآفرینـی"  طریـق  از  "آمـوزش  رود.  کار  بـه  متوسـطه  و 
 بـرای مقطـع متوسـطه مناسـب تر اسـت. در دوره دوم مقطع 
متوسـطه و همچنیـن آموزش عالی، چارچـوب "آموزش برای 

کارآفرینـی" اثربخشـی بیش تـری دارد و می تـوان بیش تـر از 
این نـوع آموزش بهـره گرفت. 

ایـن پژوهـش اگـر چـه کاربردهـای نظریـه ای و عملـی 
چنـدی داشـت، امـا دارای محدودیت هایـی بـود کـه بایـد 
در پژوهـش هـای آینـده مـورد توجـه قـرار گیرند. نخسـت، 
ایـن پژوهـش مبتنـی بر یک طـرح مقطعـی اسـت. بنابراین، 
به رغـم روش نظریه-محـور پژوهـش، ممکـن اسـت وجـود 
علّیـت بیـن متغیرهـا را اثبـات نکنـد. بنابرایـن بررسـی های 
آینـده می-تواننـد بـا اسـتفاده از یک طرح تحقیق آزمایشـی  
یـا بلندمـدت  رابطه هـای علّـی متغیرهـای پژوهـش را بهتـر 
تبییـن کنند. دوم، در این پژوهش از پرسشـنامه خودگزارش 
اسـتفاده شـد کـه به طـور کامل بـه دور از مسـئله مطلوبیت 
راهبردهـای  می تواننـد  آتـی  بررسـی های  نبـود.  اجتماعـی 
 دیگـر گـردآوری داده هـا مانند مشـاهده یا مصاحبـه را به کار
 گیرنـد و یا سـعی کنند با تلفیق داده هـای کیفی از یافته های

کمـی حمایت کنند. سـرانجام، پژوهش های آینـده می توانند 
رابطـه دیگر متغیرهـای محیطی و فردی بـا اراده کارآفرینانه 

هنرجویان کشـاورزی را بررسـی و تبیین کنند.  
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Abs tract
Several factors fos ter the entrepreneurial intention and readiness of agricultural s tudents, which by 

recognizing and using them, entrepreneurship education becomes more effective. The main purpose of this 
descriptive-correlational s tudy was to inves tigate the level of cognitive and non-cognitive skills and their role 
in shaping and developing s tudents' entrepreneurial intentions of agricultural vocational schools in Kermanshah 
province. The s tudy population consis ted of second and third grade s tudents of agricultural vocational schools 
in Kermanshah province in the 2020-2021 academic year (N=300). Based on Krejcie and Morgan sampling 
table, 167 s tudents were selected as a sample using s tratified random sampling method. Data were collected 
through a s tandardized ques tionnaire. The face validity of the ques tionnaire was verified by a panel of experts 
and its reliability was confirmed using composite reliability coefficient (0.93≥CR≤0.81). In addition, convergent 
validity was evaluated using average variance extracted (AVE) which was found to be adequate. Data were 
analyzed using s tructural equation modeling and partial leas t squares method with the help of SmartPLS 3.0 
software. The results showed that s tudents' cognitive and non-cognitive skills are not at the desired level. 
Furthermore, the results indicated that attitudes toward entrepreneurship and cognitive skills had a positive 
and significant relationship with s tudents' entrepreneurial intentions. However, among non-cognitive skills, 
only proactivity was directly and significantly related to entrepreneurial intentions. The results also showed 
that attitudes toward entrepreneurship mediated the relationship between cognitive skills, proactivity, and risk-
taking with entrepreneurial intentions. Based on the results, sugges tions were made to develop and deliver 
appropriate entrepreneurship education and improve s tudents' cognitive and non-cognitive skills.
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