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ر داثر آموزش کارآفرینانه بر مدیریت عملکرد سازمان با نقش میانجی اثربخشی آموزش 

 : شرکت پتروشیمی کارون(موردمطالعه) پتروشیمیصنایع نفت و 
 

 فرگنی شاپور صالحی
 منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران DBAدکتری 

 

 :چکیده

ادغام و  یطیتا عملکرد سازمان را با مسائل مح سازدیمرا قادر  کارکنان همه است. آموزش یمنابع انسان لگریآموزش و توسعه، تسه

 رسدیمبه نظر  وکارکسبدر بهبود عملکرد و توسعه  مؤثریک استراتژی  عنوانبهمبدل شدن به سازمانی یادگیرنده . ندینما کپارچهی

آموزش  ریتأثاهتمام کمک کند،  هاآنبه  تواندیم آنچهدر این راه . اردارتباط تنگاتنگ د و تعامل نوآور بودنو  یرینوآور پذکه با 

 خصوصبههای موجود در این حوزه کمبود پژوهشی در این موضوع با ارزیابی پیشینه .باشدیماثربخشی آموزش  ریتأثکارآفرینانه و 

همبستگی  -اساس ماهیت و روش، توصیفیپژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر  شود.با نقش میانجی اثربخشی احساس می

برای این اساس  بوده، برنها نرمال توزیع داده اسمیرنوف نشان داد -ون کولموگروفآزم هاییافته ،لیوتحلهیتجزدر بخش  است.

های وایی مدلبرای برازش و ارزیابی ر پی ال اس افزارنرم گردید. استفاده 1اسمارت پی ال اسافزار ها از نرموتحلیل دادهتجزیه

. برازش مدل کلی و مدل ساختاری برازش ،گیریهای اندازهمدل برازشدهد. معادالت ساختاری، سه بخش را تحت پوشش قرار می

نتایج نشان داد مدل مفهومی از برازش مناسب برخوردار است. همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش از ضریب مسیر و مقدار 

عملکرد سازمان و  مدیریت ش کارآفرینانه،قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که آموز دیتائگی مورد که هم شد آماری تی استفاده

 کامال برهم اثرگذار هستند و اثربخشی آموزش میتواند نقش میانجی را در ارتباط بین دو متغیر دیگر داشته باشد. اثربخشی آموزش

 

 سازمان، اثربخشی آموزشآموزش کارآفرینانه، مدیریت عملکرد  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

پشتیبان برنامه رشد و توسعه  توانندیمکه این نیروها  کندیمایجاد  را ییافزاهم ی ازها، نیروی عظیمبهبود مستمر عملکرد سازمان

. بدون بررسی دبرنیمرا در این مورد به کار  بسیاریتالش  مؤسساتو  هاسازمانا، هدولتتعالی سازمانی شوند.  یهافرصتو ایجاد 

پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطالع از  یهاچالشو کسب و آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی 

توالیی و ) ، مدیریت عملکرد فراهم نخواهد شدو شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارد هااستیسمیزان اجرای 

درباره آن وضوح و  ضرورتاًه هدف جهانی بهبود سازمان و بهبود دولت تعهد ایجاد کرده اما بنسبت  عصر عملکرد .(1396همکاران،

هنریچ و ) استشده  یینمابزرگکه در باب تحوالت مدیریت عملکرد،  هستندبراین باور  محققانشفافیت ایجاد نکرده است. 
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در  شیهاقوتو  هاضعفکار نکرده است و باید با توجه به  رفتهیمکه انتظار  گونهآن حالتابه(. مدیریت عملکرد 1،2010مارسچک

 یریکارگبهانتظار داشت که  توانیمبا توجه به آنچه در مورد مدیریت عملکرد گفته شد  .(1392یاوری و زاهدی،) آن بازنگری کرد

 و اقتصادی توسعه به رسیدن برای لیدیک عوامل از یکی کارآفرینیباشد زیرا  مؤثرآموزش کارآفرینانه در بهبود مدیریت عملکرد 
 کندیمبرطرف  ،است اقتصاد نبودن پویا از ناشی که را بشری جامعه موجود بحران از بخشی که اجتماعی است تحوالت ایجاد

 هشکا آن تبعبه و النیالتحصفارغ استخدام برای کار بازار ظرفیت سریع کاهش ،آموختگاندانش شمار فزایشا .(2،2013سونداری)
 ی کارآفرینیهاآموزش شدن مطرح اصلی دلیل سه رقابتی، محیط در ضرورت پاسخگویی افزایش همچنین و استخدامی یهافرصت

 محیط .(4،2018اوکونر) است پررنگ اقتصادی رشد افزایش در کارآفرینی یهاآموزش نقش .(3،2019اوستربرک و همکاران) است
 از یکی تمایالت کارآفرینی، و است باال وابسته رشد با و نوآورانه یوکارهاکسب یگذارانیبن از پیوسته جریانی به پویا، وکارکسب
لینان و ) شودیم و فناوری ثروت خلق، دانش از یبرداربهره جریان تسریع موجب که است آن کنندهنییتب متغیرهای نیترمهم

 نشان متعدد تحقیقات نتایج نیست، شفاف یخوببه کالن قتصادا شکوفایی در کارآفرینی یهاآموزش نقش آنکه با .(5،2010همکاران
 دانستن زیمتما با. دارندرا   رایج یهاآموزش از باالتری سطح کارآفرینان شکوفا، کالن اقتصاد با ییکشورها در که است داده

 دانش و هامهارت ترغیب ینی،کارآفر ترویج بر کارآفرینی آموزش که شودیم مشخص عمومی، یهاآموزش از کارآفرینی یهاآموزش
دوآن و ) دارد ینیبر قصد کارآفر یترفیضع ریتأث یآموزش مبتد عامل (.1394علم بیگی و همکاران،) دارد تمرکز کارآفرینانه

زیرا اعمال تفکر  باشدیمو به طریقی نوآورانه  هافرصتبر شناسایی  دیتأکبحثی که در حوزه کارآفرینی وجود دارد (. 6،2020فان

(. 1396 دولتی و محمدی،) است ریناپذاجتنابامروز امری  بیپرفرازونشدر جهان  هاسازماننوآورانه و استفاده از آن در صنایع و 

ی شدن در مشاغل احرفهکارکنان با شغل ایجاد نماید تا از طریق آن کارکنان ضمن  بین ارتباطی پل یک که شودیم آموزش باعث

ی اصلی هایاستراتژیکی از  عنوانبهخود نیز برآیند. امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی  یهایدشوارخود از عهده حل 

ی مختلف هامهارتتا حدود زیادی به دانش و  هاسازمان. حیات شودیمبرای سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد  هاسازمان

 . درشودیمد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر و بهتر باش موقعبه هانهیزمکارکنان بستگی دارد. هر چه این 

 نیاز مستمر تنظیم و تعمیر به باشد از کارایی بیشتر برخوردار که آن برای تجهیزات اموال و نگهداری مانند کارکنان آموزش حقیقت

 یهادوره ،نیاز اساس بر هاآن توجیه و حیطم با ساختن ضمن آشنا سازمان افراد ییکارا و اثربخشی رساندن حداکثر به دارد. برای

 مسیر در تواندیم سازمانی و جامعه امروز، تحول در حالدنیای  در (.1393حجازی،) نمودتدوین  هاآنباید برای  را مناسب آموزشی

 و دانش به را خود انسانی منابع کارا، و اثربخش آموزشی نظام یک ایجاد با که باشد داشته با شتابی و جلوروبه حرکت توسعه،

 کارآفرینی اثربخشی آموزش ارزیابی برای متفاوتی یهاشاخص (.1390شکاری و حیدرزاده،) کند تجهیز مولد کارآفرینی یهامهارت
آراستی و )کرد  اشاره کالس در مشارکت درجه ی،مندعالقهسطح  مهارت، دانش، ارزیابی به توانیم جمله . از آنشودیم استفاده

 در کنار یاقتصاد توسعه رشد و یماهر و متخصص برا یانسان یروین وپرورشآموزش تیکه اهم هاستمدت(. 1393همکاران،

 ی، نقش منابع انسانمحوردانشو  یعاتال. با ظهور اقتصاد اطاست دهیاقتصاددانان روشن گرد یبرا یعیو منابع طب یکیزیف هیسرما

                                                           
1 Heinrich&Marschke 
2 Sondari 
3 Oosterbek&etal 
4 Oconnor 
5 Linan&etal 
6 Doan&Phan 
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و  تیقالخ ،هانهیهزکاهش  ز،یت و خدمات متفاوت و متماالمحصو ارائهد. مطرح ش زین یراهبرد وی عنصر رقابت کی عنوانبه

آموزش  (.1،2011پورتر و کرامر) استو با نشاط  قالخ ماهر، باتجربه، یوجود منابع انسان یایاز مزا یریپذرقابت شیو افزا ینوآور

و کاهش  انیمشتر شتریب تیرضا شتر،یب یشغل تیرضا ،یعملکرد شغلدر  یسازگار ازجمله یمتعدد یایها همراه با مزادر سازمان

 اقیاست. اشت یضرور ینیکارآفر یبرا اقیو اشت زهیانگ جادیتمرکز بر ا (.2،2018جاوورسکی و همکاران) است وکارکسب یهانهیهز

که  دانندینمه همه است ک نیا تیاما واقع؛ خود است ینیاهداف کارآفر ودنبال کردن آرزوها  یبرا نانیکارآفر یازهاینشیپاز  یکی

 مؤسسات، نیبنابرا؛ از کجا شروع کنند دانندینمصبور باشند، اما  خواهندیماز مردم  یاریعالقه دارند و بس ییزهایبه چه چ

ی به اجامعههر  کنند. نییرا تع یروشن اریموفق، اهداف بس نانیرآفرکا یهاصحبت،  مسابقات یاندازراه قیاز طر دیبا یآموزش

ی خود را در این هاهیسرمای از توجهقابلی کارآفرینانه مهیا کرده و بخش هاتیفعالاست که زمینه را برای رشد و توسعه  دنبال آن

ی مطرح باشد نیروی انسانی نیکارآفریک مزیت رقابتی در اقتصاد  عنوانبه تواندیمکه  هاهیسرمامسیر هدایت کند. یکی از این 

ی فردی برای هاتیقابلی آموزشی در یک اقتصاد کارآفرین محور معطوف به توسعه هانامهبراست. به همین دلیل بخشی از 

ی اخیر هاسالی موفقی از این پدیده اقتصادی را تجربه کرده در هانمونه. کشور ما نیز که از دیرباز باشدیمی کارآفرینی هاحرکت

از ناکارآمدی شدیدی در حوزه  هاسازماناز طرفی  است. داشته ی به امر آموزش کارآفرینی در سطوح و اقشار مختلفاژهیوتوجه 

مورد انتظار  یبهبودهادارد و  وجودهنوز مشکالت مهمی  ربع قرن حضور مدیریت عملکرد رغمیعلو  برندیممدیریت عملکرد رنج 

ا مسئله اصلی پژوهش به این راست در در عملکرد، پاسخگویی، شفافیت و کیفیت خدمات هنوز به نحو دلخواه رخ نداده است.

آیا آموزش کارآفرینانه بر مدیریت عملکرد سازمان اثرگذار است؟ آیا اثربخشی  این صورت مطرح گردیده است:

 این رابطه نقشی داشته باشد؟در  توانیم

 

 پیشینه تحقیقبر مروری -۲

 یک و تداوم شروع برای ازیموردن یهاهارتم مدتکوتاه آموزش از است عبارت کارآفرینی رسمی آموزش: آموزش کارآفرینانه ۱-۲
 کارآفرینی غیررسمی یهاآموزش ،رونیازا .(3،2012جاوی) باشد قابل حصول کوتاه یزمان در نیز آن نتایج که صورتی به وکارکسب

 است. درنتیجه، هدهمشا قابل یترکوتاه مدت نیز در آن نتایج و شودیم ی ارائهترکوتاه زمانی یبازه در رسمی یهاآموزش برخالف
 .(1395ضیا و موسوی،) است ضروری هاآموزش گونهنیا در پیشین تجارب از یریگبهره و کاربردی یهامهارت ارائه به توجه

 امکان افراد به کارآفرینانه دانش و هامهارت ،هانگرش توسعهاست  کرده اعالم خود 2016 گزارش در اروپا کارآفرینی آموزش کمیسیون
 درباره افراد نگرش بر تأثیر کارآفرینی آموزش نتایج از یکی کمیسیون، این ازنظرکنند.  لیتبدعمل  به را خود یهادهیا دهدیم

کارآفرینی به دنبال فراهم کردن دانش، مهارت و انگیزه برای افراد است تا در  آموزش .(1395آراستی و همکاران،) است کارآفرینی

اده آموزش کارآفرینی فرآیندی برای آم .(1396عزیزی و مختاری،) کندرا تقویت  هاآنینانه ی مختلف، موفقیت کارآفرهاطیمح

 .(4،2017)الوگبوال هاستآن، دانش، مهارت و بینش برای عمل کردن در نفسعزت فیتعار کردن افراد با توانایی شناخت

                                                           
1 Porter&Karmer 
2 Jaworski&etal 
3 Javi 
4 Olugbola 
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 اهداف، ،هاخواسته انتظارات، با پژوهاندانشار رفت انطباق میزان توانیم را آموزشی اثربخشی مفهوم: اثربخشی آموزش ۲-۲

 کنیم تعیین حدودی تا کهنیا کرد. یعنی تعریف آموزش اثر در شدهکسب و نگرش دانش مهارت، میزان ،کارها درست انجام

 است شده منجر کاربردی و عملی صورتبه سازمان در کارکنان ازیموردن یهامهارت ایجاد به حد چه تا شدهانجام یهاآموزش

 ارزیابی یهاراه یکی از بلکه است، مؤثر دانشجو کارآفرینی قصد بر کارآفرینی آموزش تنهانه یطورکلبه .(1390)شکاری و حیدرزاده،
 ارزیابی منظوربه .(1393آراستی و همکاران،)است  قصد کارآفرینی بر آن اثرگذاری بررسی کارآفرینی، آموزش یهابرنامه اثربخشی
 برایشان موردنظر روش که کرد استفاده افرادی قصد کارآفرینی تغییرات سنجش از توانیم کارآفرینی آموزش روش کی اثربخشی

 .(1،2010گودسی) شودیم اجرا

فرد و سازمان، نقطه  یهاهدف. تلفیق شدیموری سازمانی قلمداد بهره افزایش مدیریت عملکرد،: مدیریت عملکرد سازمان ۲-3

کته نان به این نویسندگ که از این طریق، اثربخشی بسیاری به دست آید اما پس از مدتی برخی از شدیمد و تالش مدیران بو دیتأک

بکه یا شازمان را در سبه اهداف مدیریت عملکرد جامعه عمل بپوشانند که عملکرد  توانندیمزمانی  هاسازمانتوجه کردند که 

سازمانی،  یهاهدفبر  دیتأک، با یسازماندروناگر در نگاه  .(1396والیی و همکاران،ت) دهندمورد مالحظه قرار  هاسازمانمجموعه 

و  ردیگیمقرار  موردتوجه باهمجامعه و سازمان  یهاهدف، یسازمانبروندر مدیریت عملکرد  شودیممحدودی کسب  یوربهره

 .(1386الوانی،) شودیم دارعهدهمدیریت عملکرد عالوه بر مسئولیت سازمانی، مسئولیت اجتماعی را نیز 

توجه به اثربخشی  آموزش کارآفرینی و اثر آن بر مدیریت عملکرد سازمان با نهیدرزم شدهانجامهای از منظر پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می آموزش

 

 نتایج موضوع نویسندگان

سلیمان و 

 2021 2همکاران

 یهاآموزشحقوق بشر در توسعه 

ن آ راتیو تأث مدتکوتاهو  مدتیطوالن

در بخش  یبر عملکرد سازمان

 یفروشخرده

 یابیبه دست مؤثر طوربه بلندمدتو  مدتکوتاه یآموزش یهابرنامه

. عالوه کنندیمکمک  یفروشخردهدر بخش  یبه عملکرد سازمان

 سهیدر مقا مدتکوتاه یآموزش یهابرنامه، مشخص شد که نیبر ا

ی سازمان عملکرد مؤثرتربهبود  یبرا مدتبلندآموزش  یهابرنامهبا 

 در آموزش HRکه  یرا در مورد نقش ینشیمطالعه ب نی. اهستند

 .کندیم، فراهم کندیم فایکارکنان ا

 3گیاندیس و مک

2020 

دانشگاه  یبرا ینیآموزش کارآفر

 نفعانیانداز ذ: چشمینیکارآفر

اختصاص منابع و  جهتساختن چارچوب نتایج بیان کننده 

 ی،قیتشو یهاستمیساخت ساختارها و س ی،ابیارز یبرا ارهایمع

/  توسعه ، یتوسعه اقتصاد استیس جادیا یبرا چارچوب

 میباشد. وپرورشآموزش اسیمق یاعتبارسنج

استفانیک و 

 2020 1همکاران

 یبیترک یریادگی کردیرو کی یابیارز

 یفرهنگ نییآموزش کارآفر یبرا

ی آموزش عالی، هانهیهزال رفتن یادگیری الکترونیکی به دلیل با

های چهره به چهره و مبتنی بر ی بین فرهنگی، انواع روشهادوره

                                                           
1 Godsey 
2 Sulaiman&etal 
3 Gianiodis&Meek 
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 نتایج موضوع نویسندگان

از نتایج  کنندگانشرکتوضعیت اقتصادی بر رضایت  ریتأثفناوری، 

 ارزیابی آموزش کارآفرینی بود.

بر قصد  ینیآموزش کارآفر ریتأث 2020 2دوآن و فان

 (تنامیو مطالعه: مورد) ینیکارآفر

 به شدت بر قصد ینیعنصر آموزش کارآفرنتایج نشان داد که  

 واز خطرات  دیافراد نباو  گذاردیم ریتجارت تأث کیشروع 

 نیا مرتبط با اهداف استارتاپ هراس داشته باشند. یهایداریپا

 است. گرانیبالقوه و د نانیکارآفر نیب زیدوره تما

 3لیتل و همکاران

2020 

و تعهد  رشیپذ ،استفاده از آموزش

آموزش  یاثربخش شیافزا منظوربه

 یرفتار یهامهارت

، عمل یپیشگیر ، ارزش، مالک پذیرش،لحظهبهلحظهتوجه 

 یهاکنندهتیتقوشده که منجر به  یبانیپشت یرفتارهامتعهد، 

 .شودیمآموزش  نهیدرزم مثبت

کاپر و همکاران 

2020 

مشاوره  یهامهارتآموزش  یاثربخش

 نایدانشجو یت براجامع سواد سالم

 کی: یارشد پزشک یمقطع کارشناس

 یکنترل شده تصادف ییکارآزما

آوری های مشاوره، نگرش، جمعدر مهارت نقشدانش، اعتماد به 

 مداخلهعدم ، عالفگیری مشترک، مدیریت تصمیماطالعات، 

، خود فهمقابلی، اطالعات سواد بهداشت شآموز افتیدرآموزشی، 

 ی مشترک، بهبود شایستگیگیرمدیریتی، تصمیم

بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد  1399وظیفه 

 عملیات منابع یاواسطهسازمان با اثر 

 انسانی استراتژیک

د نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت دانش و عملکر

ه درصد رابط 95در سطح اطمینان  نیهمچنسازمان وجود دارد و 

 در رابطه میان مدیریت دانش ومتغیر میانجی منابع انسانی 

 .باشدیم داریمعنعملکرد سازمانی 

دارستانی و فاضل 

1399 

آموزش سبز بر عملکرد سازمان از  ریتأث

طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره 

 سبز نیتأم

 تیریمد یانجینقش م قیاز طر سبز آموزشنتایج نشان داد  

ش ست و آموزا رگذاریسبز بر عملکرد سازمان تأث نیتأم رهیزنج

باشد.  تواندیم هاشرکت یبرا یرقابت تیمنبع و مز کیسبز 

سبز منجر به بهبود عملکرد  نیتأم رهیزنج تیریمد نیهمچن

 به یابیدر دست یطیمح زیو تما یاثربخش ،ییسازمان به لحاظ کارا

 .گرددیم داریپا یرقابت تیمز

عسگری فرد و 

 1397همکاران، 

ارائه الگوی آموزشی توسعه 

کارآفرینانه در دانش  یهایتوانمند

 یهایژگیو یگریانجیمآموزان با 

 شخصیتی

گرایی، کالمی، عمل ارتباط، یزیربرنامهکارگروهی، خودکنترلی، 

ای، تحمل شناسی، صداقت حرفه، زماننفساعتمادبهخودباوری و 

 شکست، توجه به جزئیات

آشنایی با مشاغل، مفهوم پول، سواد مالی، شناخت محصوالت تن و برای دانس آموزش کارآفرینی عزیزی و مختاری، 

                                                                                                                                                                                           
1 Stefanic&etal 
2 Doan&Phan 
3 Little&etal 
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 نتایج موضوع نویسندگان

در دوره ابتدایی با رویکرد انجام دادن  1396

 تلفیقی

های مالی، های یادگیری گروهی، انجام محاسبهجدید، فعالیت

 یشغل ریمسبه  یمندعالقهبرگزاری بازارچه، ارائه محصوالت، 

 کارآفرینانه

شکاری و حیدرزاده 

1390 

 یاحرفه یهاآموزشثربخشی بررسی ا 

ی هاشرکتبیمه بر عملکرد کارکنان 

 کارآفرینی یهامهارت ازنظر بیمه

 های فنیهای مدیریتی، مهارتهای شخصی، مهارتمهارت

 

 شناسیروش-3

ال به بررسی و بیان زمان حزیرا که همبستگی است.  -پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی

روسا و کارشناسان خبره شرکت  ران،یمد نفر از 59 جامعه آماری تحقیق حاضر شامل نماید.میپرداخته و آنچه را که هست توصیف 

 یهاروشاز  یارمجموعهیزکه  یاطبقه گیری تصادفیاز روش نمونه یریگنمونهدر این تحقیق برای باشد. می کارون یمیپتروش

 گردید.تعیین  نفر 51نمونه آماری و تعداد استفاده  فرمول کوکرانو جهت تعیین حجم نمونه از  دیداستفاده گر باشدیماحتمالی 

و برای بعد آموزش  (2007) 1چو و باولی پرسشنامه آموزش از یاثربخشکه برای بعد  باشدیم نامهها پرسشآوری دادهابزار جمع

 2آدام و همکارانمک رای پرسشنامه مدیریت عملکرد سازمانی از پرسشنامهب در آخر و (1388) جزنیخانی کارآفرینانه از پرسشنامه

 نیی انامهاست که پرسش ذکرباشد. شایانمیطیف لیکرت  برمبنایسؤال  38نامه شامل پرسشاین استفاده شده است.  (2005)

ر این تحقیق برای بررسی دشود. جر میمن ییگوو تسهیل در پاسخ جیتحقیق، از نوع منظم و بسته است که به سهولت استخراج نتا

گردید. بدین منظور بررسی روایی محتوی  تفادهنامه از روایی محتوی )نظر خبرگان( و روایی همگرا و واگرا اسروایی پرسش

اهی گردید، ها نظرخوو ارزیابی فرضیه سؤاالتها در مورد شده و از آن نظران و اساتید مدیریت دادهنامه به چند نفر از صاحبپرسش

( و میانگین واریانس 1981) الرکرمنظور بررسی روایی واگرا و همگرا از روش فورنل و . همچنین بهد شدتائی نامهنهایتاً روایی پرسش

. در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است ( استفادهAVEاستخراجی )

نامه از قابلیت این است که پرسش یدهندهنشاناین عدد باشد. می 7/0آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  یبراپذیرش دار مق گردید.

های مختلف آمار توصیفی، ها از روشوتحلیل دادهاست. در این تحقیق برای تجزیه از پایایی الزم برخوردار دیگرعبارتبهاعتماد و 

( PLSروش پی ال اس ). شده استانجام  SmartPLS و SPSSافزارهای وسیله نرم، بهات جزئیحداقل مربع روشاستنباطی و 

های دهد. بخش مربوط به مدلهای معادالت ساختاری، سه بخش را تحت پوشش قرار میبرای برازش و ارزیابی روایی مدل

)مقدار  یری از طریق ضرایب بارهای عاملیگهای اندازهبرازش مدل -1 گیری، بخش مدل ساختاری و بخش کلی مدل.اندازه

مدل  یدرون یهمسان یبررس یبرا هاشاخص نیاقبول )مقدار قابل ، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(4/0قبول قابل

و روایی ست( ا 5/0پذیری و مقدار هر سازه با سؤاالت یهمبستگ زانیم یبررس)، روایی همگرا (باشدیبه باال م 7/0مقدار  یریگاندازه

بخش برازش  -2پذیرد.صورت می (کندیم نییخود را تب یرهایپذ مشاهده انسیدرصد وار 50پنهان موردنظر حداقل  ریمتغ) واگرا

زا دارد و سه زا بر یک متغیر دروننشان از تأثیر یک متغیر برون -)واریانس تبیین شده 2R ساختاری مدل از طریق بررسی مقادیر

                                                           
1 Choo&Bowley 
2 McAdam&etal 
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 2Q شود( و مقادیردر نظر گرفته می 2Rعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به 67/0و  33/0، 19/0مقدار 

را  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار در مورد یک سازه درون 2Q که مقدارسازد و درصورتیبینی مدل را مشخص می)قدرت پیش

زای مربوط به آن را دارد( صورت های برونوسط و قوی سازه یا سازهبینی ضعیف، متکسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش

پذیرد. این شاخص، )برازش مدل مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی( صورت می Gofبرازش مدل کلی از طریق معیار  -3پذیرد.می

به ترتیب قوی، متوسط  0.36و  0.25، 0.01مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است. مقادیر 

روش آزمون ضرایب میانجی است. آزمون سوبل جهت بررسی  ترینآزمون سوبل رایج (.2012، 1و ضعیف توصیف شده است )هولی

؛ یعنی اینکه آیا اثر متغیر مستقل بر شودیمتغیر میانجی )واسطه( در رابطه میان متغیر مستقل و وابسته استفاده م یداریمعن

 توجه است یا خیر؟سته از طریق متغیر میانجی، قابلمتغیر واب

 هایافته -۴

 هابررسی توزیع داده آزمون 

 اسمیرنوف -آزمون کولمگروفنتایج  ۱ جدول

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

 -کولمگروف

 اسمیرنوف
 داریسطح معنی

 0.000 0.227 1.841 7.030 51 آموزش کارآفرینانه

 0.000 0.211 2.171 5.924 51 زمانمدیریت عملکرد سا

 0.000 0.186 2.269 5.780 51 اثربخشی آموزش

این توزیع ، بنابرباشدمی 05/0 از کمتر رهایمتغ برای همه سمیرنوفا -سطح معناداری آزمون کولموگروفمطابق نتایج مندرج، 

 گردد.استفاده می Smart Plsفزار اها از نرموتحلیل دادهباشد. براین اساس برای تجزیهها نرمال نمیداده

 سنجش بارهای عاملی: 

 بارهای عاملی ضرایب ۲ جدول

 بار عاملی سؤاالت ردیف
سطح 

 پذیرش

 4/0 0.471 .شودیم جدید وکارکسبتوسعه  آموزش کارآفرینی، سبب 1

2 

 آموزش کارآفرینی در دانشگاه سبب کسب دانش مربوط به فرهنگ کارآفرینی

 .شودمی

0.804 4/0 

3 

 یباقتصادی و ترک یهافرصتآموزش کارآفرینی سبب کسب مهارت در تحلیل 

 .شودیم عملیاتی یهابرنامه

0.614 4/0 

4 

وی ، استعداد و مهارت دانشجیریپذتیمسئولآموزش کارآفرینی سبب تقویت 

 .شودکارآفرین می

0.515 4/0 

                                                           
1 Hoyle 
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 بار عاملی سؤاالت ردیف
سطح 

 پذیرش

 4/0 0.933 .شودیمتقای فرهنگ کارآفرینی آموزش کارآفرینی، سبب ار 5

 4/0 0.452 .شودیمآموزش کارآفرینی سبب تقویت نگرش دانشجو در جهت پذیرش تغییر  6

 4/0 0.925 .دهدیمآموزش کارآفرینی سازگاری و انعطاف را در فرهنگ کارآفرینی افزایش  7

 4/0 0.854 .دهدیمآموزش کارآفرینی، انگیزه پیشرفت را در دانشجویان افزایش  8

 4/0 0.914 .کندیمبا آموزش کارآفرینی، تفکر منطقی در فرآیند کارآفرینی افزایش پیدا  9

10 

شتر ارایی بیک)ساختار افقی( در دانشگاه با  یاشبکهبا آموزش کارآفرینی، ساختار 

 .کندیمعمل 

0.880 4/0 

 4/0 0.522 .دهدیمآموزش کارآفرینی، کارآفرین تیم را در کانون توجه خود قرار  11

 4/0 0.908 .شودیمدر فرآیند کارآفرینی  یوجدان کارآموزش کارآفرینی سبب تقویت  12

 4/0 0.823 یابد.میمداری افزایش با آموزش کارآفرینی، قانون 13

 4/0 0.724 د.ترک باشتا کارآفرینان به دنبال تأمین منافع مش شودیمآموزش کارآفرینی سبب  14

 4/0 0.925 .دهدیمرا در فرآیند کارآفرینی گسترش  ییگراهدف آموزش کارآفرینی 15

 4/0 0.498 .کندیمآموزش کارآفرینی تشویق به تأمین منافع اجتماعی در کنار منافع شخصی  16

17 

وصیه تضرر و زیان به دیگران و جامعه را  هرگونهآموزش کارآفرینی پرهیز از 

 کند.می

0.744 4/0 

 4/0 0.682 .در آن مشارکت کردم راضی هستممن از دوره آموزش که  18

19 

وره دکه در این  ییهاحوزهمن قبل از حضور در این دوره از دانش و مهارت کافی در 

 .ارائه شد برخوردار بودم

0.817 4/0 

20 

ده آموزشی استفا در این دوره شدهارائه یهامهارتمن فرصت دارم تا از دانش و یا 

 .کنم

0.800 4/0 

21 

 افتهی شیافزادر این دوره  شدهارائه یهامهارتاد من به استفاده از دانش و یا اعتم

 .است

0.953 4/0 

22 

 در این دوره را شدهآموخته یهامهارتتا دانش و یا  کندیممدیریت من را تشویق 

 .به کار ببرم

0.914 4/0 

23 

را  غلم منچگونگی به کار بردن مفاهیم فراگرفته شده در ش نهیدرزممدیر من 

 .کندیمهدایت 

0.913 4/0 

24 

تولید  یزیآمتیموفق طوربهجدیدی را  یهادهیا ،شرکت در دوره آموزش  جهیدرنت

 .امکرده

0.905 4/0 
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 بار عاملی سؤاالت ردیف
سطح 

 پذیرش

 4/0 0.791 .انجام دهم یتراثربخش صورتبهاست تا کارم را  هکرددوره آموزش به من کمک  25

 4/0 0.893 .کنمیمه من شرکت در این دوره را به دیگران توصی 26

 4/0 0.746 .کندیمتبدیل  هادستورالعملاهداف سازمان را به اهداف فردی، تیمی، بخشی و  27

 4/0 0.880 .کندیمبه روشن شدن اهداف سازمان کمک  28

 4/0 0.749 .ابدییم، عملکرد در طول زمان بهبود یک فرآیند مستمر و تکاملی است که در آن 29

 4/0 0.597 .و همکاری متکی است نه بر کنترل و اجبار بر توافق 30

31 

ل بهبود شک باید بهبود پیدا کند و چگونگی ایجاد این ازآنچهدرک مشترکی 

 .دهدیم

0.685 4/0 

 4/0 0.797 .کندیمخود مدیریتی عملکرد را تشویق  32

33 

 طرفهدوت و ارتباطات اسکه باز و صادقانه  کندیمیک سبک مدیریتی را تشویق 

 .دهدیمقرار  تیحما موردبین کارکنان و مدیران در تمام سطوح را 

0.813 4/0 

34 

رائه نان ابازخورد مستمر )در مورد عملکرد فردی، تیمی و سازمانی( به تمام کارک

 .دهدیم

0.944 4/0 

 4/0 0.904 .کندیماعضای سازمان را برای تغییر و اصالح اهداف سازمانی توانمند  35

36 

د و مور تعیین شده است سنجیده مشترکتمام عملکردها را با توجه به اهدافی که 

 .دهدیمارزیابی قرار 

0.894 4/0 

 4/0 0.876 .برای کارکنان احترام قائل است 37

 4/0 0.921 منطقی و عادالنه دارد. یهاهیرو 38

ی عامل یبارها بیاعداد مربوط به ضرا یجدول فوق تمام. در باشدیم 4/0ی عامل یبارها بیمناسب بودن ضرا یبرا مقدار مالک

 دارد. اریمع نیاست که نشان از مناسب بودن ا شتریب 4/0از  سؤاالت،

 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی 

 عیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان پژوهشم 3 جدول

 سطح پذیرش پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

 7/0 0.966 0.760 زش کارآفرینانهآمو

 7/0 0.861 0.854 مدیریت عملکرد سازمان

 7/0 0.760 0.952 اثربخشی آموزش
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در مورد  ارهایمع نیجدول فوق ا یهاافتهیاست و مطابق با  7/0ی بیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا یمقدار مناسب برا نکهیبا توجه به ا

 .پژوهش را تائید نمود ییایپا تیمناسب بودن وضع توانیاند، مدهرا اتخاذ نمو یمقدار مناسب رهایمتغ

 

 :روایی همگرا 

 وایی همگرا متغیرهای پنهان پژوهشر ۴جدول 

 سطح پذیرش میانگین واریانس استخراجی متغیرها

 5/0 0.654 آموزش کارآفرینانه

 5/0 0.678 مدیریت عملکرد سازمان

 5/0 0.732 اثربخشی آموزش

های جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای مکنون است و مطابق با یافته 5/0برابر  AVEاینکه مقدار مناسب برای  با توجه به

 .شودمناسب بودن روایی همگرای پژوهش تائید می جهیدرنتاند، مقدار مناسبی را اتخاذ نموده

 

 روایی واگرا 

 هاضرایب همبستگی شاخصو  AVE مقایسه جذر ماتریس ۵جدول 

 آموزش کارآفرینانه متغیرها
مدیریت عملکرد 

 سازمان

اثربخشی 

 آموزش

   0.801 آموزش کارآفرینانه

  0.823 0.665 مدیریت عملکرد سازمان

 0.855 0.790 0.588 اثربخشی آموزش

 

 (واریانس تبیین شده) 2R اریمع

 زاهای درونبرای سازه 2Rمعیار  ۶ جدول

 2R متغیرها

 0.691 انمدیریت عملکرد سازم

 0.346 اثربخشی آموزش
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 بینی مدل(:)قدرت پیش 2Q اریمع 

 زاهای درونبرای سازه 2Qمعیار  ۷جدول 

 SSO SSE متغیرها
2Q=SSOSSE/ -1 

 0.678 196.868714 612.000000 مدیریت عملکرد سازمان

 0.240 348.728289 459.000000 اثربخشی آموزش

    

 شود.تائید می یمدل کل برازش مناسب 0.596 زانیبه م GOFی آمده برادستار بهتوجه به مقد با :Gofمعیار  

 برازش مدل کلی ۸ جدول

 2R Communalities متغیرها
 0.654 - آموزش کارآفرینانه

 0.678 0.691 مدیریت عملکرد سازمان

 0.732 0.346 اثربخشی آموزش

 0.688 0.518 میانگین

GOF 0.596 

 

 ی پژوهشهاآزمون فرضیه 

 
 رضرایب مسی ۱ نمودار
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 ضرایب آماره تی ۲نمودار 

 اترضیف ۹ جدول

 نتیجه (۹۶/۱>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

مدیریت عملکرد فرینانه            آموزش کارآ

 سازمان
 پذیرش 12.763 0.227

اثربخشی                       فرینانهآموزش کارآ

 آموزش
 پذیرش 11.871 0.588

ثربخشی آموزش               مدیریت عملکرد ا

 سازمان
 پذیرش 19.696 0.615

 

 است. دیتائکه فرضیات مورد  دهدیمنشان  آمدهدستبهمقدار ضریب مسیر و مقدار آماره تی 

 باشد:همچنین آثار غیرمستقیم متغیرها به شرح زیر می

برای تعیین شدت اثر کارآفرینانه دارد.  یابیبازاررینانه بر ی بین آموزش کارآفاثربخشی آموزش نقش میانجی را در رابطه

کند و هرچه این مقدار را اختیار می 1و  0استفاده شد که مقداری بین  VAFای به نام میانجی از آماره ریمتغغیرمستقیم از طریق 
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از آزمون سوبل استفاده شده   T-Value ارمتغیر میانجی دارد. برای محاسبه مقد ریتأثتر بودن تر باشد، نشان از قوینزدیک 1به 

  آمده از مقداردستاگر مقدار آماره آزمون به :جهیدرنتباشد می 10.167برای این پژوهش  در فرمول سوبل شدهمحاسبه مقدار است.

مستقل و وابسته  متغیر میانجی نقشی در میان رابطه متغیر کهنیدهنده این است که فرض صفر )مبنی بر ابیشتر باشد نشان ۱.۹۶

 .است داریمیانجی در این رابطه معن ریرد شده و تأث 0.05دارد(، در سطح خطای 

 غیرمستقیم آثار ۱0جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

آماره 

تی 

(<۹۶/۱) 

 نتیجه

آموزش کارآفرینانه               اثربخشی آموزش             مدیریت عملکرد 

 سازمان
0.604 10.167 

 

 پذیرش

 

 گیریبحث و نتیجه-۵ 

راحی و در ط 1383ی در سال ی بهبود مدیریت با ساختار پودمانهاآموزشبا عنوان  ی آموزشی مدیرانهابرنامهدر ایران بخشی از 

ی هابرنامهر دشی و یادگیری ارزشیابی در سطح واکن هرچندی اجرای کشور ابالغ شد. هادستگاهی برای اجرا به همه ابخشنامهقالب 

رار گرفته ق موردتوجهتر ی آموزشی در سطوح رفتاری و نتایج کمهابرنامهاما اثربخشی این  شودیمی بهبود مدیریت رعایت آموزش

 ندانست ریتأثیبثربخشی آموزش مدیران آموزش کارآفرینی را در ا توانیماین پژوهش  آمدهدستبهاست از طرفی با توجه به نتایج 

 یاهایؤاقتصاد و تحقق ر کیثروت، تحر جادیا یبرا یعنوان راهبه ینیکارآفر افتنیر حال افراد در سراسر جهان د همچنین

 توانندیم نانیره است. کارآفرا در سراسر جهان فراهم کرد نترنتیو اتصال به ا یدسترس یآورفن یهاشرفتیهستند. پ یخوداشتغال

 تواندیمبودن آن  اثربخش و آموزش کارآفرینی بر کنند سیبرند تأستلفن همراه ب ای وتریکه بتوانند کامپ ییدفاتر خود را در هرجا

 قیر از طرسودآو انیکسب و حفظ مشتر یها برافعاالنه از فرصت یبردارو بهره ییشناسااثرگذار باشد. این آموزش اثربخش در 

 در ندیشیدنافراتر  به ازین .کندیمکمک  انیمشتر یارزش برا جادیاهرم کردن منابع و ا سک،یر تیرینوآورانه به مد یکردهایرو

استا ر نی، در ابدل نموده ینضرورت جها کیبهبود روزافزون کارکنان، آنان را به  درواقع روزافزون است ازین کی هاسازمانکارکنان 

 شده نجاما درگذشتهحقیقاتی که تبا توجه به . دنقش را دار نیتریدیکل هاسازماندر  هادانشگاهدر  آموزشبعد از  ینیکارآفروزش آم

ی متفاوت ویکردهاموزش با رو اثربخشی آمدیریت عملکرد سازمان  آموزش کارآفرینانه، است حاکی از آن است که در ارتباط با

ن است جود دارد ایوشود؛ اما موضوعی که ی اتفاق افتاده است که در ادامه به چند نمونه از این تحقیقات مشابه اشاره میتحقیقات

شابه این موردی م متأسفانه باشد کهدر این پژوهش به دنبال اثر این سه متغیر با نقش میانجی اثربخشی آموزش میکه محقق 

 موضوع یافت نشد. 

، 2020 دوآن و فان یی همچونهاپژوهشبا  توانیماین فرضیه را : مدیریت عملکرد سازمانآموزش کارآفرینانه بر  اثرفرضیه اول 

 شد مرتبط دانست.  گفته اتیادبکه در بخش مرور  1399 و مزروعی و همکاران 1399دارستانی و فاضل 

 ،2020 ندیس و مکگیای همچون هاپژوهشبا  توانیمفرضیه را  ینا: آموزش کارآفرینانه بر اثربخشی آموزش اثر فرضیه دوم

 د مرتبط دانست. بیات گفته شور ادکه در بخش مر 2020کاپر و همکاران و  2020 لیتل و همکاران، 2020استفانیک و همکاران 
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ران سلیمان و همکاهمچون ی هاپژوهشبا  توانیماین فرضیه را مدیریت عملکرد سازمان: اثربخشی آموزش بر  اثرفرضیه سوم 

دبیات گفته شد که در بخش مرور ا 1390شکاری و حیدرزاده و  1396عزیزی و مختاری، ، 1397عسگری فرد و همکاران، ، 2021

 .دانست مرتبط

 در دارد انکرد سازممدیریت عملآموزش کارآفرینانه بر  نیب یرا در رابطه یانجینقش م اثربخشی آموزش در آخر فرضیه چهارم و

 ارتباط با فرضیه چهارم پژوهشی یافت نشد که بتوان آن را مرتبط با این فرضیه دانست.

های آموزش و هم شیوه عنوانبهکارآفرینی هم  یهاییتواناایجاد بر آموزش تلفیقی و  دیتأکاین تحقیق نشان داد که  یهاافتهی

ها و استعدادهای توانایی بر اساسهای کاربردی را فلسفه و هدف آموزش حائز اهمیت هستند. آموزش کارآفرینی جنبه عنوانبه

ها و هرگزاری دوربید دارد. و نوآوری تاکخالقیت  نهیدرزمانگیزش فراگیران  . عالوه بر آن برکندیمفراگیران، با دانش نظری تلفیق 

های سیاستهای مادی برای اساتید، یزهبینی انگآموزش کارآفرینی برای اساتید، پیش یهاوهیش نهیدرزمهای آموزشی کارگاه

 نهیرزمد شدهنیتدوهای حمایتی کارآفرینی و سیاست قیقات کارآفرینی، تعداد دانشجویانتح نهیدرزمهای مالی حمایتی و کمک

های الیتای، مدیریت و فعدر توسعه حرفه یتیریخود مد. اصول دهدیمقرار  دیتأکحمایت و پشتیبانی از کارآفرینان را مورد 

ه کقرار بگیرد. برگر معتقد است  دیتأکظارات مورد ها، اهداف، رهبری و انتشهای سازمانی، ارزآموزشی لحاظ شود و در رسالت

شان را گونه خودبرای رسیدن به اهداف چ دانندیمرش دادن دانشجویان خودفرمان باشد افرادی که رسالت دانشگاه باید پرو

های بر مدل های آموزشی و مبتنینیاز بر اساسید های آموزش کارآفرینی بابرنامه شودیمپیشنهاد  و مدیریت کنند. ختهیبرانگ

های آموزش کارآفرینی هسازی برنامو توانایی را به ارمغان آورد. ضروری بومی باشد. این برنامه باید تلفیقی از تجربه، مهارت، دانش

شفاف  وران واضح مدی و انیمتصداهداف آموزش کارآفرینی برای  شودیم پیشنهاد مبتنی بر رویکرد خالقیت پروری تدوین شود.

ت های خالقانه جهت رفع مشکالایی با روشهای آشنکارگاه یبرگزار یابی پرهیز شود.باشد و از بیان اهداف کلی و غیرقابل دست

های در کالس شدهارائهنمودن دانش  روزبه، بازنگری اساسی در متون آموزشی و ینوآورسازمانی، شناسایی موانع ایجاد خالقیت و 

های صرف وزشمباشد. پرهیز از آدرس، استفاده از اساتید مجرب در امر تدریس که دارای سوابق آموزشی و عملیاتی درخشانی می

اید بمدیران  های تئوری و عملی.تلفیق آموزش منظوربههای موجود گاهکارها و سازها، آزمایشگاهتئوری و استفاده حداکثری از شبیه

ریت فعال را در مدی و منابع هاتالش جهیدرنتمحیط رقابتی اهمیت بدهند  نانه با توجه به نیازهای سازمان بهبا اتخاذ آموزش کارآفری

 هاآن کهیطوربهانسانی وجود دارد  استراتژیک منابع یهاوهیشآموزش کارآفرینانه با  یترازهمنیاز به  حالنیباا .متمرکز کنند

د ه و به ایجاا انتخاب کردکار با عملکرد باال ر یهاروش نند. مدیران بایدعملکرد سازمانی کمک ک نظر ازبه موفقیت  توانندیم

 استفاده از آموزش توسط کارکنان متمرکز شوند.، ترویج و یسازیبوم
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The Effect of Entrepreneurial Training on Organizational 

Performance Management with the Mediating Role of Training 

Effectiveness in Oil and Petrochemical Industries (Case Study: 

Karun Petrochemical Company) 
Abstract: 
Education and development facilitate human resources. Training enables all employees to 

integrate the organization's performance with environmental issues. Becoming a learning 

organization seems to be an effective strategy in improving performance and business 

development, which is closely intertwined with innovation and innovation. In this way, what can 

help them in this regard is the effectiveness of entrepreneurial education and the effectiveness of 

education. Assessing the existing backgrounds in this field, the lack of research in this field is 

felt especially with the mediating role of effectiveness. The present study is descriptive-

correlation based on the applied purpose and based on the nature and method. In the analysis of 

Kolmogorov-Smirnov test results, the data distribution was not normal, therefore, Smart Pls 

software was used to analyze the data. The PLS method for fitting and evaluating the validity of 

structural equation models covers three parts. Fit of measurement models, fit of structural model, 

fit of general model. The results showed that the conceptual model has a good fit. Also, to test 

the research hypotheses, the path coefficient and statistical value of t were used, which were all 

confirmed, and we concluded that entrepreneurial education has an effect on organizational 

performance management and training effectiveness, and on the other hand, training 

effectiveness affects organizational performance management and mediating role The 

effectiveness of training is effective. 

Keywords: Entrepreneurial training, organizational performance management, training 

effectiveness 

  


