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Abstract: The purpose of this study was to 
examine the effective factors on 
entrepreneurship education in educational 
organizations with the emphasis on 
organizations and higher education 
institutions in order to create entrepreneurial 
attitudes using experts' views. To this end, a 
semi-structured interview was conducted 
using a qualitative approach with 15 experts 
based on purposeful sampling. The data 
were analyzed using the content analysis in 
three stages of open, axial and selective 
coding. In order to investigate the validity of 
the data, the experts who participated in this 
study were utilized and the identified 
components were provided to them and, 
with the necessary consultation, corrective 
actions were taken. The reliability of the 
interview with the intra-subject agreement 
was 0.92, which indicates the desirable 
reliability of the data. The findings of the 
study, after two stages of reviewing the 
sources and backgrounds and semi-
structured interviews with experts and 
experts, identified the seven components that 
affect entrepreneurship education in order to 
create entrepreneurial attitudes that are: 
individual and personality traits of learners, 
characteristics and Personality traits and 
individual teachers, space and educational 
equipment, style and leadership style of 
educational centers managers, content and 
curriculum, teaching methods and methods 
of educators, executive and practical 
programs. 

پژوهش حاضر، واکاوی از اجرای هدف چکیده: 
های های مؤثر بر آموزش کارآفريني در سازمانمؤلفه

ها و مراکز آموزش عالي آموزشي با تأکيد بر سازمان
دگاه منظور ايجاد نگرش کارآفرينانه با استفاده از ديبه

خبرگان بوده است. بدين منظور، با استفاده از 
نظران بر اساس نفر از صاحب 15رويکرد کيفي با 

 گيری هدفمند از نوع حداکثر تنوع مصاحبه نيمهنمونه
ها با استفاده از فت. دادهساختاريافته صورت گر

تحليل محتوای مضمون طي سه مرحله کدگذاری باز، 
 برایتحليل شدند.  و محوری و انتخابي تجزيه

که در اين  يها از نظر خبرگانبررسي اعتبار داده
 .پژوهش همکاری کرده بودند، بهره گرفته شد

 های شناسايي شده در اختيار آنان قرار گرفت ومؤلفه
های اصالحي روی آن ای الزم، اقدامهضمن مشورت

انجام گرفت. پايايي مصاحبه با روش توافق درون 
به دست آمد که نشان از پايايي  92/0موضوعي 

ها پس از دو بر اساس يافته ها است.مطلوب داده
های نيمه مرور منابع و پيشينه و مصاحبه مرحله

هفت مؤلفه ، ساختاريافته با خبرگان و کارشناسان
ذار بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد نگرش اثرگ

های اند از: ويژگيکه عبارت شناسايي شدکارآفرينانه 
ها و صفات فردی و شخصيتي فراگيران، ويژگي

شخصيتي و فردی مدرسان، فضا و تجهيزات 
آموزشي، شيوه و سبک رهبری مديران مراکز 
آموزشي، محتوا و برنامه درسي، شيوه و سبک 

 های اجرايي و کاربردی.گران، برنامهآموزش آموزش
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Attitude, Higher Education. 

کارآفريني، آموزش کارآفريني،  واژگان کلیدی:
 نگرش کارآفرينانه، آموزش عالي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــری ـــيدکت ـــديريت آموزش ـــايي ،م ـــه طباطب ـــگاه عالم ـــران،، دانش ـــ ول:  ته ـــنده مه ـــران ينويه اي
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 مقدمه
، اين بوده است که آيا کارآفرينان، پژوهشگرانيکي از موضوعات مورد توجه 

شايع  ایافهانه. در گذشته، شوندميآموزش، کارآفرين  بايا  شوندميکارآفرين متولد 
تهاجمي،  از: ابتکار، روحيه اندعبارتي ذاتي دارند که هايويژگيبود که کارآفرينان 
ني. بنابراين، ريهک، توان تحليل و مهارت در روابط انها کارگيریبهتحرک، تمايل در 

مدرسي و مدرسي ي يابندنميآموزش، پرورش  بافرض اساسي اين بود که کارآفرينان 
(. اما امروزه واقعيتي جديد 1392؛ احمدپور دارياني و مقيمي، 1394سريزدی، 

کارآفريني همانند ساير علوم قابل آموزش و  کهجايگزين اين افهانه قديمي شده است 
( و 1997ي 2اسميلورو سکهتون مطالعات (. 2015، 1رانهمکاو  باکاري استتدريس 

آموزش داده شود. در بررسي  تواندميآن است که کارآفريني  گربيان( 1990ي 3وسپر
کردند که کارآفريني قابل آموزش دادن است. يبه  تأکيد دهندگانپاسخدرصد  93وسپر 
( نيز 2009ي 4همکارانشوارز و  هایپژوهش(. نتايج 1387نائيج و زالي،  کرد ازنقل 

شخصيتي کارآفرينان اکتهابي و قابل آموزش  هایويژگيکه بيشتر  استبيانگر آن 
 ههتند.

آموزش کارآفريني، توجه خاص به  يکي از عوامل اثرگذار در توسعه و ترويج
و در حال  يافتهتوسعهکشورهای  بيشتردر  تقريباًتقويت نظام آموزشي است. امروزه 

 دارد ایويژهتحصيلي، آموزش و ترويج کارآفريني جايگاه  هایپايه توسعه در همه
در  ایفزايندهکارآفريني به شکل  هایمهارت(. آموزش 1389، همکارانرحمتي و ي

جزئي از برنامه درسي  عنوانبهمانند مالزی، انگلهتان و آمريکا  بهياری از کشورها
لزی الگوی آموزش کارآفريني در ما نمونهپذيرفته شده است. برای  وپرورشآموزش

جزئي که بايد از اوان تحصيل در برنامه درسي  عنوانبهاين آموزش را  العمرمادام
اياالت متحده  هایهدر مدرسآموزش کارآفريني . گرفته استگنجانده شود در نظر 

عملي و تجربي ارائه  صورتهبآمريکا هم در سطح ابتدايي و هم در سطوح متوسطه 
(. در فنالند آموزش کارآفريني از دبهتان تا 1382، 4 جترجمه نفيهي،  ؛ليهيي دشومي

(. در هلند، لههتان، ليتواني، 1389، همکارانشکاری و ي شودميدانشگاه ارائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bakar et al 
2. Sexton & Smilor 
3. Vesper 
4. Schwarz et al 
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مختلف آموزشي در برنامه درس  هایدورهبلغارستان و روماني، آموزش کارآفريني در 
، 1بصری و فرهنگي اجرايي سمعيآژانس آموزش، ي استده شده ها گنجانملي آن
فلهفه آموزش کارآفريني در دوره متوسطه را توانمندسازی  توانمي درواقع(. 2012
اقتصادی جامعه تبديل  توليدکنندهآموزان دانهت با اين هدف که آنها به اعضای دانش
 (.1394، همکارانروشن و ي شوند
که با هدف توسعه دانش، مهارت،  مندنظامآموزش کارآفريني فرايندی است  

، 2پوتري دشوميرسمي ارائه  هایآموزشو در قالب  شخصيتي هایويژگينگرش و 
( و 2015، 5حتانيکيم و العظ؛ تحليل2014 ،4همکارانو  ؛ کاندو2009، 3؛ هوينال2008

ي خالق تربيت صورتبهولي دارای توان بالقوه را  کارآفرين غيردر اين فرايند افراد 
در زمينه آموزش کارآفريني و  هااقدام ترينمهم(. از 1394، همکارانآراستي و ي کنديم

آموزان تحت تأثير قرار دادن نگرش، دانش و مهارت آنها نهبت به خوداشتغالي دانش
و رفتارهای  هانگرش، هاارزش(. ايجاد و تقويت 1394آذرکش، ي استاين امر 

، از شودميو کارآفريني از آن ياد  وکارکهب سازیفرهنگعنوان  باکارآفرينانه که 
 .(2012، 6فالورجانيکياني آموزش کارآفريني است يآراستي و  اصلي هایمؤلفه

مقوله کارآفريني مهم و  گيریشکلرفتار در  هایجنبه ترينمهميکي از  عنوانبهنگرش 
به آن موضوع اثر تأثيرگذار است و نگرش در مورد موضوعي بر رفتار فرد نهبت 

 به نگرش که اندداده نشان مختلف مطالعات(. 2013، 7و همکاران موحدیي گذاردمي
 نگرش در عامل ترينمهم و دارد وجود دانشجويان در اغلب کارآفريني یوسوسمت

 و رادهامبو؛ 2014 ،8همکاران و پولکاي است آموزش ،کارآفريني سوی به آنها
 (.2016 ،9همکاران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
2. Potter 
3. Havinal 
4. Canedo et al 
5. Tahlil Azim & Al-Kahtani 
6. Arasti & Kiani Falavarjani 
7. Movahedi et al 
8. Pulka et al 
9. Rudhumbu et al 
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 3همکارانپاکهام و  و( 2005ي 2همکارانبارگر و  (،2004ي 1هونيگبه عقيده 
و کمک  دهدميآموزش کارآفريني، بينش و نگرش افراد را تحت تأثير قرار  (2010ي

 4. ولکمن و توکارسکيکنندعمل  مؤثرترتا افراد در فرايند کارآفريني بهتر و  کندمي
کشورهای آلمان،  دانشجوياننگرش کارآفريني پژوهش خود دريافتند ( در 2009ي

و  . ايجازاست باال تقريباًکارآفريني  هایآموزشروماني، ايتاليا و استراليا به دليل 
عوامل فرهنگي مؤثر بر رفتار کارآفريني در ميان  هک( در پژوهشي 2012ي 5همکاران

آلتيني و  .کردند تأکيدمدرسه و دوستان  ،به نقش خانواده بررسي کردند کارآفرينان
رواني  هایويژگيسنت خانواده و  ريتأث»با عنوان  در پژوهش خود( 2012ي 6همکاران

عوامل تأثيرگذار بر رفتار کارآفريني را در  ،«در انگلهتان دانشجويان بر قصد کارآفريني
منبع کنترل، تحمل ابهام، نوآوری، نياز به موفقيت و تمايل ي فردیدو حوزه رفتارهای 

( در 2013ي 7. ژانگ و ژانگاندکردهخانوادگي معرفي  هایسنت( و پذيریريهکبه 
که  دريافتند، «شخصيتي کارآفريني دانشجويان در چين هایويژگي»پژوهشي با عنوان 

عامل در آموزش کارآفريني به شمار  ترينمهمشخصيتي کارآفريني  هایويژگي
به  قصد و نيت کارآفرينيعوامل مؤثر بر بررسي  با( 2015ي 8همکاران. انوشا و رودمي

بر عوامل محيطي و بيروني در قصد و تصميم  تأکيدکه به جای ه رسيدند نتيجاين 
 9همکارانو  . دنانيوشود تأکيدفردی  زایدرونکارآفريني بايد به عوامل شخصيتي و 

عوامل تأثيرگذار بر قصد و نيت کارآفريني شناسايي با هدف ( در پژوهشي 2015ي
، آموزشي کنندهحمايتکه قصد کارآفريني تابعي است از عوامل  دريافتنددانشجويان 

 خانوادگي. هایحمايتبيروني و  هایحمايت
طراحي الگوی برنامه درسي »( در پژوهشي با عنوان 1397ي همکاراناميدی و 

اشاره عامل مهم  پنجبه  «آموزش کارآفريني برای دانش آموزان دوره اول متوسطه
، تعامل مهتمر با مراکز علمي، کار بازارمحيطي، ارتباط با  هایويژگي: کردند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Honig 
2. Burger et al 
3. Packham et al 
4. Volkmann & Tokarski 
5. Ijaz et al 
6. Altinay et al 
7. Zhang & Zhang 
8. Anusha et al 
9. Denanyoh et al 
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( 1396ي موسویحهيني و . ن و مشارکت در توليد برنامه درسيپذيرندگا هایويژگي
، اصالح هادانشگاهآموزش کارآفريني در  هایچالشو  هاروشبررسي  بادر پژوهشي 

مدرس در جهت آموزش  عنوانبهمحتوای آموزشي و استفاده از کارآفرينان را 
بررسي »با عنوان ( در پژوهشي 1394ي همکاراننادری و . انددانهتهکارآفريني الزامي 

آموزش کارآفريني بر نگرش هنرجويان به  هایمؤلفهالگوسازی مفهومي تأثير 
آموزش کارآفريني را شامل  هایمؤلفه، «کاردانش هایهنرستاندر  وکارکهب

، مربيان، فضا و تجهيزات آموزشي، محتوای آموزش، فردی هایويژگيمتغيرهای 
مهرام و  هایپژوهشنتايج  .اندبرشمردهرهبری تحولي و مشاوره شغلي و تحصيلي 

به نقش  (1394ي همکارانروشن و و  (1392زاده يکنجوری و مهدی، (1388نژاد يفرخ
نقش  ( بر1391يراکز آموزشي و عابدزاده مربي و مدرس در نيل به کارآفريني در م

در پژوهش  (1393ي همکارانحجازی و . اندداشته تأکيدمدير در نيل به کارآفريني 
تعيين شده، اجرای برنامه، محتوای دوره و ارزشيابي در  هایسياستبه نقش  خود

( در 1395ي همکارانمالحهيني و  .اندداشته تأکيدتوسعه برنامه آموزش کارآفريني 
که دريافتند  «عوامل آموزشي در نگرش کارآفرينانه هنرجوياننقش »پژوهشي با عنوان 

شيوه فعال تدريس، محتوای آموزشي و شيوه اجرای آموزش( نقش ي يآموزشعوامل 
 همکاراناجاقي و  در نگرش کارآفرينانه هنرجويان داشته است. ایعمدهمهم و 

خرد و کالن نظام  هایمؤلفهارائه الگوی مفهومي »در پژوهشي با عنوان نيز ( 1395ي
کارآفريني در سطح کالن،  هایآموزشه رسيدند کنتايج به اين  «آموزش کارآفريني

متأثر از محيط سياسي، محيط اقتصادی، محيط فرهنگي و در سطح خرد متأثر از 
مدرسان و  هایمهارتکارآفريني،  هایآموزش کارآفريني، محتوای درس هایهدف

 .شودميس مربيان کارآفريني و روش تدري
 ازجمله هاييمدلالگوها و  ،جدای از مطالعات صورت گرفته داخلي و خارجي

س، مدل و، مدل آموزش کارآفرينان پرتوري1شده آجزن ريزیبرنامهت وری رفتار 
ريچ و آدکوک،  هایويژگيموقعيت کارآفريني شاپر و کراجر، مدل نظری رويکرد 

الزم  هایسازهمدل  ،همکارانيندهای کارآفريني شان و امدل انگيزه در کارآفريني و فر
 است آن(، بيانگر 2000ي فراس، مدل کارآفرينان موفق راش و 2کللنددر کارآفريني مک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ajzen 
2. McClelland 
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شخصيتي فراگيران  هایويژگي ثانياًکارآفريني قابل آموزش ههتند،  هایويژگي اوالًکه 
و راهبردهای  هاهدف اً ثالثو مدرسان نقش عمده در آموزش کارآفريني دارند و 

در قالب برنامه و محتوای درسي انعکاس  معموالًکارآفريني که  هایمديريتي و هدف
 کنندمينقش مهمي در آموزش کارآفريني در جهت قصد و نيت کارآفريني ايفا  يابدمي

 ؛ سون2007، 2و پرتوريوس ؛ راس2005، 1و همکاران ؛ لينان1390آگهي و خالدی، ي
آموزش  هایمدل(. از نتايج مطالعات صورت گرفته و مرور 2016، 3و همکاران
هم  دستبهدستبه اين نکته مهم پي برد که عوامل متعددی بايد  توانميکارآفريني 

با  نيزپژوهش  ؛ ايندهند تا نگرش کارآفرينانه و توسعه فرهنگ کارآفريني اتفاق بيافتد
تالشي در اين  ،حوزه کارآفرينيکمک اسناد، مدارک و ديدگاه خبرگان و آگاهان 

 .است جهت
هم مل اثرگذار و گفت که آموزش کارآفريني از عوام توانمي باالبه موارد  توجهبا 

 است اما ی کارآفرينانه و همچنين توسعه فرهنگ کارآفرينيهانگرشدر جهت ايجاد 
يني زش کارآفراثرگذار بر آمو هایمؤلفه داز هر اقدامي باي پيش رسدميبه نظر 

ش تالاين هدف مهم  برای نيل بهپژوهش حاضر در  بر اين اساس،شناسايي شود. 
آفريني در اثرگذار بر آموزش کار هایمؤلفه کهمطرح است  اين پرسشو  شودمي

سش ن پراند؟ برای پاسخ به ايجهت ايجاد و نهادينه کردن نگرش کارآفرينانه کدام
حبه با مصا پژوهش با استفاده از رويکرد کيفي و با رجوع به اسناد و منابع مرتبط و

 شده است. گرفتهخبرگان بهره 
 

 پژوهش شناسیروش
 چراکهکاربردی است؛  هایپژوهشهدف، از نوع  حيثپژوهش حاضر از 

آن بر  تأکيدي است و دستيابي به يک هدف عمل جهتجویکاربردی در  هایپژوهش
رويکرد (. 1395دالور، ي استتأمين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت 

 پرسش، نوع پژوهشاز نظر نوع داده با توجه به ماهيت  پژوهشدر اين  شناختيروش
ی کيفي از روش هادادهبرای تحليل و هدف آن، کيفي از نوع تحليل مضمون است. 

روش اصلي تحليل  عنوانبهتحليل محتوا استفاده شده است. در کنار اين روش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linan et al 
2. Ras & Pretorius 
3. Soon et al 
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ی کيفي از روش بررسي اسناد، مدارک و تجربيات پژوهشي ساير پژوهشگران هاداده
تحليل  هایروش ترينبنيادینيز استفاده شده است. تحليل محتوای مضموني از 

معنای کلي، گردآوری و تحليل محتوای متني  محتوای کيفي است. تحليل محتوا در
. دهدميامکان آشکارسازی محتوای موجود در يک متن را  پژوهشگراست و به 

است و تا  پژوهش هایپرسشو  هادادهمضمون يا تم، مبين اطالعات مهمي درباره 
. دهدميرا نشان  هادادهاز  ایمجموعهحدی، معني و مفهوم الگوی موجود در 

 دهندهنشانی و متمايزی در متن است که به نظر پژوهشگر، رويژگي تکرامضمون، 
؛ 2006، 1کالرک و براوني است های پژوهشپرسشدرک و تجربه خاصي در رابطه با 

(. تحليل 1390به نقل از عابدی جعفری و همکاران،  2010، 2هوروکس و کينگ
ی متني از هادادهبرای تفهير ذهني محتوايي  پژوهشيروش  توانميمحتوای کيفي را 
سازی دانهت. تحليل محتوای کيفي ، کدبندی و تممندنظام بندیطبقهطريق فرايندهای 

يا الگوهايي را که آشکار  هاتمو  رودميبه فراسويي از کلمات يا محتوای عيني متون 
 (.1390ادی، ايمان و نوشي آورددرميمحتوای آشکار  صورتبهيا پنهان ههتند 

کارآفريني  هایآموزشنفر از افراد آشنا به حوزه  15با  هاداده آوریبرای گرد 
. مالک گزينش افراد نيمه ساختاريافته صورت گرفتمصاحبه  ،برای استخراج مفاهيم

مربوط به  هایسياستکه در حوزه اجرای  اندبودهبا توجه به هدف پژوهش کهاني 
 گيرینمونهاز روش  .اندبودهو عملي رای تجارب علمي مهائل آموزش کارآفريني دا

را که از طريق آنها  هاييمکانآگاهانه افراد و  صورتبهکه در آن پژوهشگر  هدفمند
با  گيرینمونه، گيرینمونهاطالعات الزم و مکفي را تهيه کند، انتخاب و نوع  تواندمي

محوری  هایولهو مق هاتمهدف استخراج و تشريح  چراکهحداکثر تنوع بوده است؛ 
الي از تنوع را در برگيرد. يکي از داليل استفاده از اين روش آن ئايد است که مجموعه

است انواع خاصي از موارد را در نظر نگرفته  پژوهشگراست که کهي مدعي نشود 
کيفي اين است که تا رسيدن  گيرینمونه دئالياپاتون شيوه به نظر  (.1392محمدپور، ي

(، به انتخاب آيدنميموردی که پس از آن اطالعات جديدی به دست زائد يبه موارد 
( با اين توصيف، 1393، همکارانترجمه نصر و  گال، بورگ و گال؛ي يابدميادامه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark & Brown 
2. Hurokos & King 
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تا مرحله  گيرینمونهاز  هادادهبودن کفايت  مدنظربرای تعيين حجم نمونه به جهت 
 .هدفمند با حداکثر تنوع استفاده شده است گيرینمونهروش  اشباع و

رای بيل محتوا بازپاسخ و در قالب تحل هایپرسشاز مصاحبه نيمه ساختاريافته با  
 ز طي شدناو اطالعات استفاده شده است. برای تعيين روايي بعد  هادادهگردآوری 

های رائه پيشنهادبه دست آمده برای بازبيني و ا هایمقولهو  هادادهمراحل تحليل، 
 آنچه دست آمده و داده شد تا آنها درباره مفاهيم به شوندهمصاحبهاحتمالي به گروه 

ر در اختيا شناسايي شده هایمؤلفهارائه شده است، نظر خود را ارائه دهند. سپس 
د را خو يز نظراتتعدادی از آگاهان حوزه آموزش کارآفريني قرار داده شد و آنان ن

فق درون مکتوب بيان کردند. برای محاسبه پايايي مصاحبه با روش توا صورتبه
 کدگذار درخواست شد تا در اين بخش مشارکت داشته پژوهشگرموضوعي، از يک 

 پژوهشگر لهتصادفي انتخاب و به وسي صورتبهسه مصاحبه  ،باشد. برای اين منظور
صورت  هایمصاحبهايي بين کدگذاران برای کدگذار، کدگذاری مجدد شدند. پاي

زان بيشتر از اين مي اينکهآمد. با توجه به  دست به صدم 92گرفته در اين پژوهش برابر 
اين پژوهش  هایکدگذاریگفت که پايايي درون موضوعي  توانميدرصد است،  60
 ينکورباشتراوس و  ایمرحلهيند سهااز فر هاداده وتحليلتجزيهبرای  .استدار يمعن

ون (، يعني کدگذاری باز، محوری و انتخابي در قالب تحليل محتوای مضم1988ي
 (.1جدول ي استاستفاده شده 

 اجرایمصاحبه، هدف از  15نحوه اجرای مصاحبه به اين شکل بود که در هر 
اين پژوهش  توضيح داده شد. در شوندگانمصاحبهپژوهش و فرايند مصاحبه برای 

نيمه  هایمصاحبهنظر تالش بر اين بود که با  يافتن اطالعات مورد منظوربه
وزش ذار و کليدی بر آماثرگ هایمؤلفهخواسته شود تا  شوندهمصاحبهساختاريافته از 
صورت  گامبهگام صورتبه هاداده. تحليل کندز ديدگاه خود بيان کارآفريني را ا

ز او پس  شدميحبه، نهخه نوشتاری آن تهيه گرفت. در ابتدا بعد از گرفتن هر مصا
 .شدندمياصلي استخراج  هایمقوله تدريجبه، هامصاحبهدر هر کدام از  پردازیمفهوم
 
 پژوهش هاییافته

مؤثر بر آموزش  هایمؤلفهدر اين پژوهش با توجه به هدف اصلي که واکاوی 
کليدی  پرسشايجاد نگرش کارآفرينانه در آموزش عالي است، به اين  برایکارآفريني 
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اثرگذار بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد نگرش  هایمؤلفهکه  شودپاسخ داده مي
 ؟ههتندکدام  نظرانصاحبکارآفرينانه در آموزش عالي از ديدگاه خبرگان و 

دگذاری باز يند کز فراآمده ا دست به هایمقوله، ابتدا پرسشبرای پاسخ به اين 
ری طبق کدگذا درنهايتپژوهش، ارائه و سپس اجزای پارادايم کدگذاری محوری و 

ز و ذاری باکدگ انتخابي به هم پيوند داده شدند. در ابتدا بايد اشاره کرد که در جريان
 هاويژگي وتدوين  هامقولهاصلي و زير هایمقولهسپس ند. شدبررسي  هادادهمحوری، 

ل يدر خالل تحل اصلي تطبيق داده شدند. هایمقولهکاوش و با  هامقولهو ابعاد زير
قابل . ستفاده شدا( 1988ي کوربينپيشنهادی اشتراوس و  ایمرحلهيند سها، از فرهاداده

در سطح باز و محوری، نخهت متن  هادادهدر خصوص کدگذاری  ذکر است؛
 هایلهمقودر سطح جمله تحليل شدند و  در سطح پاراگراف و پس از آن هامصاحبه
به پياده شده مصاح هاینهخهموقت تدوين و به آنها عنوان تعلق گرفت.  طوربهفرعي 

اصلي،  هایمقوله، برای رسيدن به سطح اشباع نظری برای بار چندچندين و 
 بر اساس نظر مفاهيم( بررسي و تحليل شدند.ي هامقولهفرعي يا همان زير هایمقوله

قف شدند کدگذاری باز و محوری زماني متو هایتحليل( 1988ي کوربينشتراوس و ا
 ن مفاهيم بهفرعي يا هما هایمقوله ضمناً نيامد و  دست به یکه ديگر اطالعات جديد

ه از ی به دست آمدهادادهمرز تکرار رسيدند. در اين پژوهش در مرحله کدگذاری باز، 
 258ری شدند و استخراج مفاهيم اوليه کدگذا سطر به سطر برای صورتبه هامصاحبه
به  کد 56ی تعداد راز پايش مفاهيم و حذف کدهای تکرا پسشناسايي و  ،کد باز

 به نمايش درآمده است. (2يدست آمد که اين کدها با هم تلفيق و در جدول 
 ارآفريني ازمؤثر بر آموزش ک هایمؤلفهآمده از پژوهش،  دست بهبر اساس نتايج 

 متعددی مورد توجه هایمقولهو خرده هامقولهو زوايای مختلفي در قالب  هاجنبه
 :شودداده ميشرح  ادامهدر پژوهش قرار گرفت که در  کنندگانمشارکت

آمده از  به دست: بر اساس نتايج فردی و شخصيتي فراگيران هایويژگي
عوامل مؤثر بر آموزش کارآفريني در  ازجمله نظرانصاحببا خبرگان و  هامصاحبه

شخصيتي فراگيران است. او کهي است  هایويژگيجهت ايجاد نگرش کارآفرينانه، 
بااليي دارد؛ تحمل ابهام بااليي دارد؛ دارای روحيه  پذيریريهککه قدرت 

را به  هاشکهتاست؛ دارای منبع کنترل دروني است، به اين معني که  طلبياستقالل
به عوامل بيروني و خارجي؛ دارای ابتکار  دهدميقيت را نيز به خود نهبت خود و موف

خوبي برخوردار است؛ نگرش مثبتي به آينده و  نفساعتمادبهو نوآوری است؛ از 



 نامة آموزش عالی 16
 

؛ از روحيه کار و تالش بااليي کندميبه نفع خود استفاده  هافرصتتحوالت دارد؛ از 
. در اين داردبااليي  گيریتصميماست و قدرت  کوشسختبرخوردار است؛ بهيار 

در »: گفتفراگيران  پذيریريهکدر رابطه با  شوندگانمصاحبهخصوص يکي از 
. رودميشمار هکه محور اصلي برنامه و اقدامات ب فراگيران ههتنددنيای کنوني اين 

و از قدرت  شما نگاه کنيد ببينيد که چقدر از فراگيران ما با ترس بيگانه ههتند
 (.4 شوندهمصاحبهي« ؟خطرپذيری برخوردارند

ل نقش : مربيان و مدرسان به دليو صفات شخصيتي مدرسان و مربيان هاويژگي
عوامل  ن ازاستراتژيک در فرايند انتقال اطالعات و همچنين نقش انگيزشي به فراگيرا

د. هتنينانه هيجاد نگرش کارآفرمهم و کليدی مؤثر بر آموزش کارآفريني در جهت ا
 ند؛ از قدرت؛ دارای صبر و تحمل زيادی ههتمندندعالقهها به تدريس و آموزش آن

هتند؛ ني آشنا همختلف آموزش کارآفري هایحوزهبيان بااليي برخوردارند؛ با مهائل و 
االيي در بآن و تجربه مفيد و  هایآموزشتحصيالت مرتبط در زمينه کارآفريني و 

 شوندگانمصاحبهدر زمينه عالقه به تدريس و آموزش يکي از  .دحوزه کارآفريني دارن
وزشي در مراکز آم نگرش کارآفريني را در دانشجويان خواهيممياگر ما »: اظهار داشت

د خود فر د بايد ابتداکاری داشته باشن اندازیراهرا تحت تأثير قرار دهيم و آنها قصد 
 (.2 شوندهمصاحبهي «باشد کارهاينمعتقد و  دهندهآموزش

عم از : فضا و امکانات و تجهيزات آموزشي اآموزشي تجهيزات و امکانات و فضا
 آموزش کارآفريني عامل مهم ديگری است که نقش کليدی در افزارنرمو  افزارسخت
مجهز بهيار  هایکارگاهو افرازهای آموزشي، وجود  افزارنرمدر کنار سخت دارند. 

شي يکي از های آموزافزارسختاست. در زمينه ضرورت و اهميت  کنندهتعيين
ده، امروزه وضع امروز با ديروز يکي نيهت کلي فرق کر»: گفت شوندگانمصاحبه

يد داشت. با القمرشقبا يک کتاب به سراغ يادگيری و آموزش رفت و انتظار  شودمين
 گرشي که شمانباشد تا ما وجود داشته  دهندهآموزشوسايل کافي و مناسب در مراکز 

 (.9 شوندهمصاحبهي «افتدبه دنبال آن ههتيد اتفاق 

: عامل اثرگذار کليدی ديگر در حوزه رهبری مديران مراکز آموزشي سبک وشيوه 
آموزش کارآفريني شيوه و سبک رهبری مديران مراکز آموزشي است. آنها دارای 

؛ دهندميروحيه بدعت و آغازگری ههتند؛ برای رسيدن به هدف از خود عالقه نشان 
تشويق و  برایمثبت  ؛ از بيانگذارندميافراد زيرمجموعه خود احترام  هایتالشبه 

؛ برای خود و مجموعه نهندمي؛ روحيه گروهي را ارج کنندميب افراد استفاده ترغي
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ترغيب  اندازچشمو همگان را جهت رسيدن به آن  گيرندميمتعالي در نظر  هایهدف
در زمينه مقتضي از دادن مه وليت و اختيار ابايي ندارند.  هایموقعيت؛ در کنندمي

کار مدير تنها تهيه »بيان کرد:  شوندگانبهمصاحبدعت، نوآوری و آغازگری يکي از 
برنامه هفتگي و کارهای روتين نيهت. مدير بايد فراگيران و حتي آموزشگران را به 
کارهای نو و جديد سوق دهد و از تغيير نترسد اگر خواهان موفقيت است. در يکي از 

هنرستاني در که مدير  خواندممي ایحرفهمقاالت اگر اشتباه نکنم فصلنامه رشد فني 
يکي از مدارس قم بعد از انتصاب به مديريت يکي از مدارس با تغيير و تحوالت در 

 «دهدتغيير  کليبهمدرسه توانهته است رفتار دانش آموزان آن مدرسه را 
 (.1 شوندهمصاحبهي

محتوا و  هاهبرنامو مؤثرترين  ترينمهم: بدون شک يکي از محتوا و برنامه درسي
 . محتوا وکندميکه نقش مهمي در تغيير و ايجاد نگرش بازی  استدرسي  هایبرنامه

طالعات انش و جامع و دارای رويکرد کارآفرينانه باشند؛ دا نهبتاً دباي هابرنامه درس
نه در اين زمي شوندگانمصاحبهنظری و مهارتي را در خود جای داشته باشد. يکي از 

م دروسي هدروس کارآفريني وجود ندارند و اگر  اوالً هارشتهدر برخي از » :گفت
ه بست. اوجود دارند رويکرد مناسبي با آموزش کارآفريني ندارند از هر دری سخني 

موجود را پر  هایچالشبخشي از  تواندميارائه درسي مناسب و جامع  رسدمينظر 
 (.3 شوندهمصاحبهي «کند

ی ايجاد نگرش کارآفرينانه در هاروش ترينمهمديگر : از شيوه آموزش و تدريس
شيوه آموزش و تدريس است. عوامل زيادی در اين زمينه  ،آموزش کارآفريني

 صنعتي، و علمي مراکز از بازديد و علمي گردش به توانميکه  کنندمي آفرينينقش
 طرح تهيه و تدوين ،مه له حل مانند خالقانه تدريس یهاروش از گيریبهره

 نمايش مدعو، مدرس عنوانبه موفق کارآفرينان از استفاده کوچک، هایوکارکهب
اشاره کرد.  فراگيران توسط کارآفريني حوزه در سمينار ارائه کارآفريني، مضامين با فيلم

در زمينه بازديد از مراکز علمي و صنعتي و گردش علمي  شوندگانمصاحبهيکي از 
کالس درس  در فقط نبايد را فراگيران که رسيده آن وقت نظرم به»: اظهار داشت

 بر کار اين کنيم آشنا ههت برمان و دور در که مراکزی با را آنها بايد کرد محبوس
. دهندمي انجام يافتهتوسعه کشورهای که کاری. گذاشت خواهد تأثير قطعاً او نگرش
 به سال در آموزان دانش اروپايي کشورهای از يکي در که کردمي تعريف دوستي
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 بازديد به خود معلمان با يا و بينندمي آموزش يا صنعتي مراکز در روز چند مدت
 (.7 شوندهمصاحبهي «رفت خواهند

مؤثر بر  هایحلقه: آخرين حلقه از اجرايي در سطح خرد و کالن هایبرنامه
 اجرايي در هایبرنامهوجود  ،ايجاد نگرش مثبت کارآفريني برایآموزش کارآفريني 

 اقدامات رایب سرمايه شامل: تأمين تواندمي هااين برنامه. استسطح خرد و کالن 
 ریبرگزا از حمايت آموزشي، مراکز در کارآفريني آموزش هایدوره ابتدايي

 برگزاری جهت در ريزیبرنامه و حمايت نوآوری، و خالقيت عنوان با سمينارهايي
 توسعه و دايجا کارآفريني، آموزش حوزه در الملليبينملي و  هاييهمايش
 موضوع با شيآموز مراکز در منظم هایسخنراني برگزاری کارآفريني، هایبازارچه

 حمايت رایب مراکزی معرفي کارآفريني، مهائل به آگاه و خبره افراد توسط کارآفريني
 ختلفم سطوح در آنان از تقدير و ايده دارای آموزان دانش حتي و دانشجويان از
 و فرينيکارآ زمينه در رايگان ایمشاوره خدمات ارائه ،(کشور و استان منطقه،ي

 عنوان با وزشيآم مراکز در علمي هایانجمن تشکيل خبره، افراد سوی از وکارکهب
 و عناوين با علمي هاینشريه تدوين و تهيه ،وکارکهب و کارآفريني علمي هایانجمن

 دهایدستاور نمايشگاه و جشنواره برگزاری کارآفريني، و وکارکهب موضوعات
مراکز  در ابتکاری هایطرح و پردازیايده مهابقه برگزاری کارآفريني، و خوداشتغالي

 .التحصيليفارغ از پيش کارورزی هایدوره آموزشي در سطوح مختلف، گذراندن
آموزش کارآفريني  هایهمايشدر زمينه برگزاری سمينارها و کننده ديگری شرکت

 و بودن نظرم هب آنها از تعدادی که همايش هاده آموزشي مراکز در ساالنه»: بيان داشت
 اصالً  گويا نيکارآفري آموزش حوزه در ولي شودمي گذاشته نيهت مهم زياد آنها نبودن

 راکز آموزشي دردر کليه م شودميبنابراين  .نيهت و نبوده مبنا اين بر آموزشي سياست
ضور نخبگان و ي البته با حهايهمايش الملليبينسطوح مختلف استاني، ملي و 

 (.3 شوندهمصاحبهي «کرداين حوزه برگزار  نظرانصاحب
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 مؤثر بر آموزش کارآفرینی هایمؤلفهنشانگرها و  (1) جدول
 بازکد  محوریکد  گزینشیکد 

مؤثر  هایمؤلفه
آموزش  بر

 کارآفريني

فردی و  هایويژگي
 شخصيتي فراگيران

بي، ، موفقيت طلطلبياستقاللابهام،  ، تحملپذيریريهک
، نفساعتمادبهرؤياپردازی، داشتن منبع کنترل دروني، خالقيت، 

ي، کوشسخت، روحيه کار و تالش، طلبيفرصتنگرش مثبت، 
 .گيریتصميمقدرت 

شخصيتي  هایويژگي
 مدرسان و مربيان

ه بعالقه به تدريس و آموزش، صبر و بردباری، قدرت بيان، آشنا 
 کارآفريني، تحصيالت مرتبط، تجربه مفيد کاریحوزه آموزش 

فضا و امکانات و 
 تجهيزات آموزشي

های افزارنرمهای آموزشي، دسترسي به افزارسختدسترسي به 
 هایکارگاهآموزشي، فضای کالبدی  هایکارگاهآموزشي، وجود 

 آموزشي.

شيوه و سبک رهبری 
 مديران مراکز آموزشي

ر ت از سوی مديران، رعايت اخالق دداشتن روحيه آغازگری و بدع
 به اهداف از يابيدسترفتار کاری، نشان دادن شور و اشتياق برای 

افراد  هایتالشسوی مديران مراکز آموزشي، پاسداشت و تصديق 
ت مثب ، هدايت و راهنمايي افراد در درون با بياناتمديراناز سوی 

 و، ترغيب مديرانوحيه تيمي و گروهي از سوی و سازنده، تشويق ر
هيم مشترک، ته اندازچشمتشويق افراد زيرمجموعه در راستای 

رج ، امقتضي از سوی مديران هایموقعيت اختيار و مه وليت در
 نهي و پذيرش تنوع از سوی مديران مراکز آموزشي.

 محتوا و برنامه درسي

 داشتن جامع و فراگير در حوزه آموزش کارآفريني، نهبتاًارائه درس 
 رتبطم آموزشي درسي، محتوای برنامه در کارآفريني بر مبتني اهداف

 رب مبتني مهارتي و نظری اطالعات و کارآفريني، دانش آموزش با
 درسي برنامه در کارآفريني آموزش

شيوه آموزش و 
 تدريس

 از گيریبهرهگردش علمي و بازديد از مراکز علمي و صنعتي، 
 طرح تهيه و ، تدوينمه له حل مانند خالقانه تدريس یهاروش
 موفق نانکارآفري از ، استفادهآموزیدانش کوچک هایوکارکهب

 ارائه کارآفريني، مضامين با فيلم مدعو، نمايش مدرس عنوانبه
و  فراگيران. ارزشيابي ماهانه توسط کارآفريني حوزه در سمينار

حوزه  به اهداف تعيين شده در يابيدستساالنه بر اساس ميزان 
 .وکارکهبرآفريني و کا

اجرايي در  هایبرنامه
 سطح خرد و کالن

آموزش کارآفريني در  هایدورهتأمين سرمايه برای اقدامات ابتدايي 
ارهايي با عنوان خالقيت و مراکز آموزشي، حمايت از برگزاری سمين

ي در هايهمايشبرگزاری  در جهت ريزیبرنامه، حمايت و نوآوری
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 بازکد  محوریکد  گزینشیکد 
آموزش کارآفريني، ايجاد و توسعه ی  در حوزه مراکز آموزشي

، الملليبيندر سطوح مختلف ملي و  کارآفريني هایبازارچه
منظم در مراکز آموزشي با موضوع  هایسخنرانيبرگزاری 

کارآفريني توسط افراد خبره و آگاه به مهائل کارآفريني، معرفي 
رای مراکزی برای حمايت از دانشجويان و حتي دانش آموزان دا

منطقه، استان و کشور(، ي مختلفايده و تقدير از آنان در سطوح 
از  وکارکهبرايگان در زمينه کارآفريني و  ایمشاورهارائه خدمات 

علمي در مراکز آموزشي با  هایانجمنسوی افراد خبره، تشکيل 
، تهيه و تدوين وکارکهبعلمي کارآفريني و  هایانجمنعنوان 
. کارآفريني، وکارکهباوين و موضوعات علمي با عن هاینشريه

برگزاری جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای خوداشتغالي و 
ابتکاری در  هایطرحکارآفريني، برگزاری مهابقه ايده پردازی و 

کارورزی قبل از اتمام  هایدورهگذراندن تحصيلي، سطوح مختلف 
 .التحصيليفارغ

 
 ایدومرحلهبر آموزش کارآفرینی مبتنی بر نتایج مؤثر  هایمؤلفهاجزاء  (2)جدول 

 )ادبیات پژوهش و مصاحبه(
 مصاحبه ادبیات پژوهش مفاهیم هامؤلفه

 هایويژگي
فردی و 

شخصيتي 
 فراگيران

 * * پذيریريهک
 * * ابهام تحمل

 * * طلبياستقالل
 * * طلبيموفقيت

 * * رؤياپردازی
 * * منبع کنترل دروني

 * * خالقيت
 * * نفساعتمادبه

 *  نگرش مثبت
 * * طلبيفرصت

 *  روحيه کار و تالش
 *  يکوشسخت

 *  .گيریتصميمقدرت 
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 مصاحبه ادبیات پژوهش مفاهیم هامؤلفه

 هایويژگي
فردی و 

شخصيتي 
مربيان و 
 مدرسان

 *  عالقه به تدريس و آموزش
 *  صبر و بردباری

 *  قدرت بيان
 *  آشنا به حوزه آموزش کارآفريني

 * * تحصيالت مرتبط
 * * تجربه مفيد کاری

فضا و 
تجهيزات 
آموزشي 
 مناسب

 *  های آموزشيافزارسختدسترسي به 
 *  های آموزشيافزارنرمدسترسي به 

 *  آموزشي هایکارگاهوجود 
 *  آموزشي هایکارگاهفضای کالبدی 

شيوه و سبک 
 رهبری مديران

مراکز  سوی مديرانداشتن روحيه آغازگری و بدعت از 
 * * آموزشي

 * * رعايت اخالق در رفتار کاری
به اهداف از  يابيدستنشان دادن شور و اشتياق برای 

 * * سوی مديران

 * * افراد از سوی مديران هایتالشپاسداشت و تصديق 
 *  استفاده از بيانات مثبت

 *  تشويق روحيه تيمي و گروهي از سوی مديران
 *  مشترک اندازچشمترغيب و تشويق افراد در راستای 

 * * تههيم اختيار و مه وليت از سوی مديران
 * * ارج نهي و پذيرش تنوع از سوی مديران

منابع و 
محتوای 
 آموزشي

 *  ارائه درس جامع و فراگير در حوزه آموزش کارآفريني
 * * درسي برنامه در بر کارآفريني مبتني هایهدف داشتن

 * * کارآفريني آموزش با مرتبط آموزشي محتوای
 آموزش بر مبتني مهارتي و نظری اطالعات و دانش

 *  درسي برنامه در کارآفريني

شيوه و سبک 
 آموزش

 *  گردش علمي و بازديد از مراکز علمي و صنعتي
 *  خالقانه تدريس یهاروش از گيریبهره

 *  کوچک هایوکارکهب طرح تهيه و تدوين
 *  عومد مدرس عنوانبه موفق کارآفرينان از استفاده

 *  کارآفريني مضامين با فيلم نمايش
 *  کارآفريني حوزه در سمينار ارائه

به  يابيدستارزشيابي ماهانه و ساالنه بر اساس ميزان 
 *  وکارکهباهداف تعيين شده در حوزه کارآفريني و 
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 مصاحبه ادبیات پژوهش مفاهیم هامؤلفه

 هایبرنامه
و  اجرايي

 کاربردی

آموزش  هایدورهتأمين سرمايه برای اقدامات ابتدايي 
 کارآفريني

* * 

در  هاهمايشبرگزاری  در جهت ريزیبرنامهحمايت و 
 سطوح مختلف

 * 

يت و حمايت از برگزاری سمينارهايي با عنوان خالق
 نوآوری

* * 

 *  کارآفريني هایبازارچه ايجاد و توسعه
با  مراکز آموزشيمنظم در  هایسخنرانيبرگزاری 

 خبره و آگاه به مهائل موضوع کارآفريني توسط افراد
 کارآفريني

 * 

 *  و کارآفريني وکارکهبدر حوزه ي هايهمايشبرگزاری 
 * * دارای ايدهدانشجويان  و تقدير ازمعرفي 
ني و رايگان در زمينه کارآفري ایمشاورهارائه خدمات 

 وکارکهب
 * 

علمي  هایانجمنعلمي با عنوان  هایانجمنتشکيل 
 کارآفريني

 * 

 *  نيبا عنوان کارآفري علمي هاینشريهتهيه و تدوين 
ي برگزاری جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای خوداشتغال

 و کارآفريني
 * 

ابتکاری در  هایطرحبرگزاری مهابقه ايده پردازی و 
 استاني و ملي(، ایمنطقهسطوح مختلف ي

* * 

 *  التحصيل شدنفارغاز  پيشکارورزی  هایدورهگذراندن 

 
 گیرینتیجهبحث و 

اد ر جهت ايجداثرگذار بر آموزش کارآفريني  هایمؤلفهاين مطالعه با هدف شناسايي 
سناد ور انگرش کارآفرينانه با رويکرد کيفي صورت گرفته است. در اين پژوهش با مر

باز شناسايي  کد 56 صورت گرفته با تني چند از خبرگان تعداد هایمصاحبهو منابع و 
فردی و شخصيتي  هایويژگياز:  اندعبارتکه  شدند بندیطبقهمقوله  7و سپس در 

وه جهيزات، شيو آموزشگران، فضا، امکانات و ت مربيانشخصيتي  هایويژگي، فراگيران
و  آموزش و تدريس هایشيوه ، محتوا و برنامه درسي،و سبک رهبری مديران

 .در سطح خرد و کالن و کاربردی اجرايي هایبرنامه
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فردی و شخصيتي  هایويژگي :فراگيرانشخصيتي کارآفريني  هایويژگي
که يک فرد  هاييديدگاه، رفتارها و هانگرش، هاارزشکارآفريني به مجموع صفات، 

 هایويژگي، کنندمييک نيروی محرکه برای او عمل  مثابهبهدارد و اين خصوصيات 
تحمل ابهام،  مانندي هايويژگي(. 1394، همکاراننادری و شود يميشخصيتي گفته 

، داشتن قدرت پذيریريهک، خالقيت، نوآوری، مرکز کنترل دروني، طلبياستقالل
 نظرانصاحببرخي از  (.2006، 1گارول و اتهاني يرهغ، نياز به موفقيت و گيریتصميم
در  گيریتصميمبر  مؤثریشخصيتي عامل  هایويژگيکارآفريني معتقدند که  حوزه

ي هايويژگي. به عبارت ديگر آنها بر اين باورند اگر چنين روندميکارآفريني به شمار 
موريانو و ي يابدميدر فرد وجود داشته باشد، فرد به سمت کارآفريني سوق 

 .(2007، 2جورجيوسکي
د : يک مربي خوب به شاگردان خومدرسانمربيان و شخصيتي  هایويژگي
نگي و درباره چگو کندمي، بازخورد ارائه کندمي، عملکردشان را تحليل دهدميانگيزه 

آنچه  باره بيانو سرانجام، تعمق در کندميعملکرد و نحوه يادگيری عملکرد راهنمايي 
مان بايد صفاتي که اين معل ازجمله(. 1382فردانش، کند يميآموخته شده را تشويق 

، یاربردببر و صبه: عالقه،  توانميدارا باشند تا خود عامل مهم تأثيرگذار باشند، 
 اشاره کرد.غيره  خودباوری، مرکز کنترل دروني، خالقيت و نوآوری و

 همهفضا، امکانات و تجهيزات آموزشي: فضای آموزشي عنصری است که 
 تماميه و تجهيزات آموزشي ب گيردميادگيری درون آن انجام ي -ی ياددهي فرايندها

ه برا گيری مؤثرتر يادند در محيط آموزشي، شرايط توانميکه  شودميامکاناتي اطالق 
سهم  عموضو( در تحقيقي با 1395(. يازرلو ي1394، همکاراننادری و يوجود آورند 

ضا فکي از آنها که ي کردهدر توسعه کارآفريني به چندين عامل اشاره  وپرورشآموزش
 .استو امکانات و تجهيزات آموزشي 

:سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری دائمي و  سبک رهبری مديران
و به وسيله افراد  ندکنميمهتمر که افراد هنگام کار با و به وسيله ديگران از آن استفاده 

پژوهش در نيز ( 1391عابدزاده ي (.2016، 3همکارانحهن و شوند ييمديگر درک 
 به نقش مدير در تقويت روحيه کارآفريني اشاره کرده است. خود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gurol & Atsan 
2. Moriano & Gorgievski 
3. Hassan et al 
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ندگان ادگيرمحتوا و برنامه درسي: محتوا به فرايندهای شناختي اشاره دارد که ي
(. 1394، نهمکارانادری و دهند يميدر موقع تفکر درباره محتوا مورد استفاده قرار 

در آموزش  بديليب ينقش ،مؤلفه اصلي و مهم عنوانبهمحتوا و برنامه درسي 
 سبزه ( و1392ي همکارانجعفری و (، 1396ي یموسوحهيني و کارآفريني دارد. 

 .اندهداشت تأکيدويژه  طوربه( هر کدام به نقش و جايگاه محتوا و برنامه درسي 1394ي
 ه بشيوه و سبک آموزش: سبک عبارت است از روش خاص ادراک و بيان افکار

ری در امي(. 1390زاده، ايراني يرتعبوسيله ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز 
 یريکارگبه، موزش کارآفرينياستانداردهای محتوايي آ موضوعبا  پژوهش خود

 و يدالهي .داندميموانع اصلي آموزش کارآفريني  ازجملهی تدريس سنتي را هاروش
 برنامه درسي آموزش ۀارائبررسي با عنوان  پژوهشيدر  (1388ي رضي ربعمير

 ترتيب به را آموزش کارآفريني هایروش بهترين کارآفريني در رشته علوم تربيتي،

روش  ي،آموزش کارگاه عملي، و کاربردی هایروش: است کردهچنين معرفي  اولويت
 يروش آموزش و کارآفرينان با مالقات و مصاحبه روش آموزشي سمينار، آموزشي
 کارآفريني و آموزش عالي، موضوعبا  پژوهش خود( در 2008پوتر ي .سخنراني

های تدريس کارآفريني را سخنراني کالسي، تدوين طرح ترين انواع روشمهم
های سخنران مهمان، بازی عنوانبه، مطالعۀ موردی، دعوت از کارآفرينان وکارکهب
ای، های کوچک، الگوهای مشاوره، بحث گروهي، کارورزی در شرکتوکارکهب

 .برشمرده استآموزش از راه دور و رويکردهای مشارکتي و هميارانه 
گروهي يا انفرادی آشکار  گيریتصميم: سياست، و کاربردی اجرايي هایبرنامه

ايت تصميمات آينده، از رهنمودها برای هد ایمجموعهاست که  یآشکار يرغيا 
دن يک اقدام، يا راهنمايي اجرايي در مورد تصميمات قبلي را فراهم شروع يا کند کر

(. سياست و خط مشي 1388م، ظنژاد و کاترجمه گرائي ؛حداد و دمهکيآورد يمي
ي، سياسي و پويا و تعاملي است و عوامل متعدد فرهنگي، اجتماع یيندفرا ،آموزشي

( در تدوين و و دانشگاه مدرسهخرد ي( و در سطح هادولتکالن ياقتصادی در سطح 
ترجمه ابوالقاسمي و فتحي واجارگاه،  ؛1بل و استونهوندارند ياجرای آن نقش 

1392.) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bell & Estevensoon 
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 تطبیق اجزای الگوی پیشنهادی با منابع و مطالعات تجربی صورت گرفته (3)جدول 

 منابع و مطالعات تجربی صورت گرفته شناسایی شده هایمؤلفهاجزای 

 شخصيتي فراگيران هایويژگي

(؛ 2012ي همکاران(؛ آلتيني و 1395ي يازرلو(؛ 1394ي همکاراننادری و 
 (،2015ي همکاران(؛ انوشا و 2013زانگ ي(؛ زانگ و 2012ي ياسالمبولچ

آفرينان مدل آموزش کار (؛1991ي آجزنشده  ريزیبرنامهت وری رفتار 
دل م(؛ 1982ي کراجرمدل موقعيت کارآفريني شاپر و ؛ (2000ي پريتوريس

 (2003ي همکارانانگيزه در کارآفريني و فرآيندهای کارآفريني شان و 

شخصيتي مربيان و  هایويژگي
 مدرسان

(؛ نادری و 1392زاده ي(؛ کنجوری و مهدی1388نژاد يمهرام و فرخ
ريچ و  هایويژگيمدل نظری رويکرد (؛ 1395ي يازرلو(؛ 1394ي همکاران
؛ (1976ي ندالزم در کارآفريني مک کلل هایسازهمدل (؛ 1982ي آدکوک

 (2000ي فراسآمهتردام راش و  –مدل کارآفرينان موفق گيهن 

 فضا و امکانات و تجهيزات
الزم در  هایسازهمدل (؛ 1395ي يازرلو(؛ 1394ي همکاراننادری و 

 (1976ي ندکارآفريني مک کلل

 شيوه و سبک رهبری مديران
فق گيهن مدل کارآفرينان مو(؛ 2015ي يگراند(؛ دنانيو و 1391عابدزاده ي

 (2000ي فراسآمهتردام راش و  –

 محتوا و برنامه درسي

(؛ نادری و 1393ي همکاران(؛ حجازی و 1396ي یموسوحهيني و 
يو و (؛ دنان1395ي همکاران(؛ اجاقي و 1395ي يازرلو(؛ 1394ي همکاران

 (2015ي همکاران

 شيوه آموزش و تدريس
 (؛1384ي يریام(؛ 1394ي همکاران(؛ نادری و 1396ي یموسوحهيني و 
 (2008پوتر ي(؛ 1388ي يرض(؛ يدالهي و ميرعرب 1395ي يازرلو

اجرايي در سطح خرد و  هایبرنامه
 کالن

مدل (؛ 2012ظفر ي(؛ ايجاز، ياسين و 1393ي همکارانحجازی و 
 (1976ي ندالزم در کارآفريني مک کلل هایسازه

 
 کامالً شناسايي شده  هایمؤلفهاجزای  نمايان است( 3يکه در جدول  گونههمان

وهش ارزش و اعتبار پژ مه لهمنطبق بر مطالعات تجربي صورت گرفته است و اين 
 .سازدمينمايان  ازپيشيشبحاضر را 

 و استپژوهش  هایيافتهاز  برخاستهکه  شودی ارائه ميدر پايان پيشنهادها
 :دته باشنرفتار کارآفريني را به دنبال داش يتدرنهاو ند نگرش توانمي

ست، پيشنهاد اداشته  تأکيدپژوهش بر محتوا و برنامه درسي  هایيافتهيکي از  -
علمي  هایحوزه بيشترکارآفريني در  مه لهبا توجه به اهميت و ضرورت  دشومي

 گنجانيده شود. هارشتهاصلي يا اختياری در برنامه درسي  هاييدرس
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رد اکز علمي موتشويق روحيه کارآفرينانه و دارای ايده در مر شودپيشنهاد مي -
در  توانيمبرای رسيدن به اين مقصود  .توجه مديران و مه والن دانشگاهي قرار گيرد

 تاداناسو  نمونه آموزشي و پژوهشي از دانشجويان استادانب دانشجويان و کنار انتخا
 دارای ايده برتر در حوزه کارآفريني نيز تقدير به عمل آورد.

 توسعه فرهنگتقويت  هایراهمختلف آموزشي کارآفريني از  هایدورهبرگزاری  -
در اين زمينه  طلبدميکه  استکارآفريني  هایو حتي آشنايي با هدفيني کارآفر

 هایيطمحاختصاص فضا و مکاني مهتقل در  رسدمياقداماتي صورت گيرد، به نظر 
 .کنددانشگاهي و مراکز علمي به اين امر کمک شاياني 

 استادانرای بضمن خدمت با هدف آشنايي با مهائل کارآفريني  هایدورهايجاد  -
ي و نه نگرش کارآفريندر زمي و مدرسان و حتي کارکنان دانشگاه و مراکز علمي

 .رسدميپردازی به نظر مهم ايده

و مراکز  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از سویملي  هایهمايشبرگزاری  -
و تجارب برتر در  هاايده جذب برای هادانشگاهبا مشارکت جدی  گذارسياستعلمي 

 .رسدمير حوزه کارآفريني و همچنين توجه به اين مهم امری الزم و ضرورت به نظ
  



 27 های مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...واکاوی مؤلفه
 

 منابع
و  ایحرفهرشد آموزش فني (. تبيين فرهنگ کارآفريني. 1394ي مصطفي سيدآذرکش، 

 .30-26(، 2ي 11کاردانش، 
فردی،  هایمؤلفه(. تبيين نقش 1394ي آراستي، زهرا؛ سفيدگر، افروز و زعفريان، رضا

ن. محيطي و سيهتمي در موفقيت آموزش الکترونيکي کارآفريني دانشگاه تهرا
 .79-61(، 1ي 8توسعه کارآفريني، 

ارات . کرمانشاه: انتشآموزش کارآفريني(. 1390ي و خالدی، خوشقدم آگهي، حهين
 دانشگاه رازی.

لگوی ا(. ارائه 1395يحبيب  ،جعفری و نادر ی،بيژن؛ نادر ،رضايي اجاقي، صبا؛ 
يني در نشريه کارآفرخرد و کالن نظام آموزش کارآفريني.  هایمؤلفهمفهومي 
 .54-39، 4، کشاورزی

هران: نشر . تمباني کارآفريني(. 1392ي احمدپور دارياني، محمود و مقيمي، سيد محمد
 فرانديش.

(. 1397ي اصغرعلي ،ماشينچي و عباسقلتاش،  ؛احمد سيد، هاشمي؛ اميدی، جمشيد
 آموزان دوره اولطراحي الگوی برنامه درسي آموزش کارآفريني برای دانش

 .39-25(، 2ي12 رهبری و مديريت آموزشي،متوسطه. 
، 66، معهکار وجا(. استانداردهای محتوايي َآموزش کارآفريني. 1384اميری، الهام ي

79-106. 
(. شناسيسبک هایروش(. نظريه سبک در ايران ي1390ي اهللنعمتزاده، ايران

 .20-1(، 2ي 4نظم و نثر فارسي،  شناسيسبک
ه فصلنام(. تحليل محتوای کيفي. 1390ي ايمان، محمدتقي و نوشادی، محمودرضا

 .44-15(، 2ي 3، پژوهش
ود ترجمه محم ؛آموزشي گذاریسياست(. 1392بل، لس و استونهون، هوارد ي

 ابوالقاسمي و کورش فتحي واجارگاه. تهران: انتشارات نورالثقلين.
ای تأثير محتو (. بررسي1392تجری، مجتبي ي و زاد، سميهجعفری، رويا؛ محمدی

ی هاهرشتدر دانشجويان  وکارکهب هایمهارتدرس کارآفريني بر پرورش 
بير دانشگاه تربيت د .پنجمين همايش ملي آموزشکشاورزی مازندران. تهران: 

 شهيد رجايي.
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 رضاحهن ،آبادیزين و رضامحمد ،بهرنگي عبدالرحيم؛ ،ابراهيمنوه؛ حجازی، اسد
ارآفريني آموزشي در توسعه آموزش ک هایمؤلفه(. شناسايي و تحليل نقش 1393ي

، (79ي 8، یوربهرهمديريت و دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه خوارزمي. 
99-118. 

ی در گذارسياست ريزیبرنامهيند افر(. 1388حداد، وادی و دمهکي، تری ي
: انتشارات نژاد و رخهاره کاظم. تهرانترجمه غالمرضا گرائي ؛وپرورشآموزش
 مدرسه.

در  کارآفريني(. آموزش 1396ي الدينشمس سيدحهيني، غالمحهين و موسوی، 
 .88-59(، 44ي11نامه آموزش عالي، . هاچالشو  هاروشدانشگاه، 

: تهران .يو اجتماع يپژوهش در علوم انهان يو عمل ینظر يمبان(. 1395ي يدالور، عل
 .انتشارات رشد

 امنظ تحليل(. 1389ي مهدی سيد الواني، و محمد سيد مقيمي، محمدحهن؛ رحمتي،
 ،نيکارآفري توسعه. ايران در کارآفريني غيررسمي آموزش برای گذاری مشي خط

 .35-7(، 9ي 3
 زهرا ،جماليبني و ژيال ،نوکاني بيژن؛ ،عبدالهي الهام؛ ،سيفي؛ روشن، محمدرحيم

انه معلم با روحيه کارآفرين (. بررسي رابطه بين آموزش کارآفرينانه1394ي
 .179-151(، 1ي 11نوين تربيتي،  هایانديشهآموزان متوسطه شهر تهران. دانش

يش از (. طراحي الگوی برنامه درسي کارآفريني برای کودکان پ1394ي سبزه، بتول
. ربيانمبرنامه درسي، کارآفريني و  متخصصاندبهتان و ارزشيابي آن از ديدگاه 

 .140-113(، 1ي1و دبهتان،  دبهتانپيشفصلنامه مطالعات 
. شيکارآفريني آموز(. 1389ي شکاری، عباس؛ صديقيان، غالمحهين و محمدی، علي

 کاشان: نشر شاسوسا.

فني  آموزان متوسطه نظری و(. مديران و کارآفريني دانش1391ي عابدزاده، عشرت
 .49-40، (2ي 8و کاردانش،  ایحرفهرشد آموزش فني . شهرریدخترانه  ایحرفه

 محمد ،زادهشيخ و ابوالحهن ،فقيهي ؛محمدسعيد ،تهليمي ؛حهن، عابدی جعفری
 (. تحليل مضمون و شبکه مضامين: روشي ساده و کارآمد برای تبيين1390ي

 .198-151(، 2ي 5انديشه مديريت راهبردی، ی کيفي. هادادهالگوهای موجود در 
 مت.. تهران: انتشارات سمباني نظری تکنولوژی آموزشي(. 1382فردانش، هاشم ي
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تعليم و  (. آموزش کارآفريني در نظام1387ي محمدرضاکرد نائيج، اسداهلل و زالي، 
 .13-4، 97و  96، کار و جامعهشور. تربيت ک

زش و توسعه تفکر (. نقش دبيران در آمو1392ي زاده، حهينکنجوری، زکيه و مهدی
هيد . تهران: دانشگاه تربيت دبير شپنجمين کنفرانس ملي آموزشکارآفريني. 

 رجايي.
يفي در کی تحقيق کمي و هاروش(. 1393ي ل، جويسمرديت؛ بورک، والتر و گا گال،

ن. تهران: نصر و ديگرا احمدرضاترجمه  ؛جلد اول ،شناسيروانعلوم تربيتي و 
 دانشگاه شهيد بهشتي. ؛سمت

دوم. روش. تهران: جلد  ،روش تحقيق کيفي ضد روش(. 1392ي محمدپور، احمد
 شناسان.انتشارات جامعه
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