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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 semistructured 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.
Key words:
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جواد آقامحمدی
 واکاوی، هدف از اجرای پژوهش حاضر:چکیده
مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفريني در سازمانهای
آموزشي با تأکيد بر سازمانها و مراکز آموزش عالي
بهمنظور ايجاد نگرش کارآفرينانه با استفاده از ديدگاه
 با استفاده از، بدين منظور.خبرگان بوده است
 نفر از صاحبنظران بر اساس15 رويکرد کيفي با
نمونهگيری هدفمند از نوع حداکثر تنوع مصاحبه نيمه
 دادهها با استفاده از.ساختاريافته صورت گرفت
،تحليل محتوای مضمون طي سه مرحله کدگذاری باز
 برای.محوری و انتخابي تجزيه و تحليل شدند
بررسي اعتبار دادهها از نظر خبرگاني که در اين
. بهره گرفته شد،پژوهش همکاری کرده بودند
مؤلفههای شناسايي شده در اختيار آنان قرار گرفت و
 اقدامهای اصالحي روی آن،ضمن مشورتهای الزم
 پايايي مصاحبه با روش توافق درون.انجام گرفت
 به دست آمد که نشان از پايايي0/92 موضوعي
 بر اساس يافتهها پس از دو.مطلوب دادهها است
مرحله مرور منابع و پيشينه و مصاحبههای نيمه
 هفت مؤلفه،ساختاريافته با خبرگان و کارشناسان
اثرگذار بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد نگرش
 ويژگيهای:کارآفرينانه شناسايي شد که عبارتاند از
 ويژگيها و صفات،فردی و شخصيتي فراگيران
 فضا و تجهيزات،شخصيتي و فردی مدرسان
 شيوه و سبک رهبری مديران مراکز،آموزشي
 شيوه و سبک، محتوا و برنامه درسي،آموزشي
. برنامههای اجرايي و کاربردی،آموزش آموزشگران
، آموزش کارآفريني، کارآفريني:واژگان کلیدی
. آموزش عالي،نگرش کارآفرينانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ايـــران ينويهـــنده مهـــ ول، تهـــران، دانشـــگاه عالمـــه طباطبـــايي، دکتـــری مـــديريت آموزشـــي
)Javad_am_59@yahoo.com

8

نامة آموزش عالی

مقدمه
يکي از موضوعات مورد توجه پژوهشگران ،اين بوده است که آيا کارآفرينان،
کارآفرين متولد ميشوند يا با آموزش ،کارآفرين ميشوند .در گذشته ،افهانهای شايع
بود که کارآفرينان ويژگيهايي ذاتي دارند که عبارتاند از :ابتکار ،روحيه تهاجمي،
تحرک ،تمايل در بهکارگيری ريهک ،توان تحليل و مهارت در روابط انهاني .بنابراين،
فرض اساسي اين بود که کارآفرينان با آموزش ،پرورش نمييابند يمدرسي و مدرسي
سريزدی1394 ،؛ احمدپور دارياني و مقيمي .)1392 ،اما امروزه واقعيتي جديد
جايگزين اين افهانه قديمي شده است که کارآفريني همانند ساير علوم قابل آموزش و
تدريس است يباکار و همکاران .)2015 1،مطالعات سکهتون و اسميلور 2ي )1997و
وسپر 3ي )1990بيانگر آن است که کارآفريني ميتواند آموزش داده شود .در بررسي
وسپر  93درصد پاسخدهندگان تأکيد کردند که کارآفريني قابل آموزش دادن است .يبه
نقل از کرد نائيج و زالي .)1387 ،نتايج پژوهشهای شوارز و همکاران 4ي )2009نيز
بيانگر آن است که بيشتر ويژگيهای شخصيتي کارآفرينان اکتهابي و قابل آموزش
ههتند.
يکي از عوامل اثرگذار در توسعه و ترويج آموزش کارآفريني ،توجه خاص به
تقويت نظام آموزشي است .امروزه تقريباً در بيشتر کشورهای توسعهيافته و در حال
توسعه در همه پايههای تحصيلي ،آموزش و ترويج کارآفريني جايگاه ويژهای دارد
يرحمتي و همکاران .)1389 ،آموزش مهارتهای کارآفريني به شکل فزايندهای در
بهياری از کشورها مانند مالزی ،انگلهتان و آمريکا بهعنوان جزئي از برنامه درسي
آموزشوپرورش پذيرفته شده است .برای نمونه در مالزی الگوی آموزش کارآفريني
مادامالعمر اين آموزش را بهعنوان جزئي که بايد از اوان تحصيل در برنامه درسي
گنجانده شود در نظر گرفته است .آموزش کارآفريني در مدرسههای اياالت متحده
آمريکا هم در سطح ابتدايي و هم در سطوح متوسطه بهصورت عملي و تجربي ارائه
ميشود يهيلي؛ ترجمه نفيهي ،ج  .)1382 ،4در فنالند آموزش کارآفريني از دبهتان تا
دانشگاه ارائه ميشود يشکاری و همکاران .)1389 ،در هلند ،لههتان ،ليتواني،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Bakar et al
. Sexton & Smilor
3
. Vesper
4
. Schwarz et al
2

واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...

9

بلغارستان و روماني ،آموزش کارآفريني در دورههای مختلف آموزشي در برنامه درس
ملي آنها گنجانده شده است يآژانس آموزش ،سمعي بصری و فرهنگي اجرايي،
 .)2012درواقع ميتوان فلهفه آموزش کارآفريني در دوره متوسطه را توانمندسازی
دانشآموزان دانهت با اين هدف که آنها به اعضای توليدکننده اقتصادی جامعه تبديل
شوند يروشن و همکاران.)1394 ،
آموزش کارآفريني فرايندی است نظاممند که با هدف توسعه دانش ،مهارت،
2
نگرش و ويژگيهای شخصيتي و در قالب آموزشهای رسمي ارائه ميشود يپوتر،
2008؛ هوينال2009 3،؛ کاندو و همکاران2014 4،؛ تحليلعظيم و الکحتاني )2015 5،و
در اين فرايند افراد غير کارآفرين ولي دارای توان بالقوه را بهصورتي خالق تربيت
ميکند يآراستي و همکاران .)1394 ،از مهمترين اقدامها در زمينه آموزش کارآفريني و
خوداشتغالي دانش آموزان تحت تأثير قرار دادن نگرش ،دانش و مهارت آنها نهبت به
اين امر است يآذرکش .)1394 ،ايجاد و تقويت ارزشها ،نگرشها و رفتارهای
کارآفرينانه که با عنوان فرهنگسازی کهبوکار و کارآفريني از آن ياد ميشود ،از
مؤلفههای اصلي آموزش کارآفريني است يآراستي و کياني فالورجاني.)2012 6،
نگرش بهعنوان يکي از مهمترين جنبههای رفتار در شکلگيری مقوله کارآفريني مهم و
تأثيرگذار است و نگرش در مورد موضوعي بر رفتار فرد نهبت به آن موضوع اثر
ميگذارد يموحدی و همکاران .)2013 7،مطالعات مختلف نشان دادهاند که نگرش به
سمتوسوی کارآفريني اغلب در دانشجويان وجود دارد و مهمترين عامل در نگرش
آنها به سوی کارآفريني ،آموزش است يپولکا و همکاران2014 8،؛ رادهامبو و
همکاران.)2016 9،
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به عقيده هونيگ 1ي ،)2004بارگر و همکاران 2ي )2005و پاکهام و همکاران
ي )2010آموزش کارآفريني ،بينش و نگرش افراد را تحت تأثير قرار ميدهد و کمک
4
ميکند تا افراد در فرايند کارآفريني بهتر و مؤثرتر عمل کنند .ولکمن و توکارسکي
ي )2009در پژوهش خود دريافتند نگرش کارآفريني دانشجويان کشورهای آلمان،
روماني ،ايتاليا و استراليا به دليل آموزشهای کارآفريني تقريباً باال است .ايجاز و
همکاران 5ي )2012در پژوهشي که عوامل فرهنگي مؤثر بر رفتار کارآفريني در ميان
کارآفرينان بررسي کردند به نقش خانواده ،مدرسه و دوستان تأکيد کردند .آلتيني و
همکاران6ي )2012در پژوهش خود با عنوان «تأثير سنت خانواده و ويژگيهای رواني
بر قصد کارآفريني دانشجويان در انگلهتان» ،عوامل تأثيرگذار بر رفتار کارآفريني را در
دو حوزه رفتارهای فردی يمنبع کنترل ،تحمل ابهام ،نوآوری ،نياز به موفقيت و تمايل
به ريهکپذيری) و سنتهای خانوادگي معرفي کردهاند .ژانگ و ژانگ 7ي )2013در
پژوهشي با عنوان «ويژگيهای شخصيتي کارآفريني دانشجويان در چين» ،دريافتند که
ويژگيهای شخصيتي کارآفريني مهمترين عامل در آموزش کارآفريني به شمار
ميرود .انوشا و همکاران8ي )2015با بررسي عوامل مؤثر بر قصد و نيت کارآفريني به
اين نتيجه رسيدند که به جای تأکيد بر عوامل محيطي و بيروني در قصد و تصميم
9
کارآفريني بايد به عوامل شخصيتي و درونزای فردی تأکيد شود .دنانيو و همکاران
ي )2015در پژوهشي با هدف شناسايي عوامل تأثيرگذار بر قصد و نيت کارآفريني
دانشجويان دريافتند که قصد کارآفريني تابعي است از عوامل حمايتکننده آموزشي،
حمايتهای بيروني و حمايتهای خانوادگي.
اميدی و همکاران ي )1397در پژوهشي با عنوان «طراحي الگوی برنامه درسي
آموزش کارآفريني برای دانش آموزان دوره اول متوسطه» به پنج عامل مهم اشاره
کردند :ويژگيهای محيطي ،ارتباط با بازار کار ،تعامل مهتمر با مراکز علمي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويژگيهای پذيرندگان و مشارکت در توليد برنامه درسي .حهيني و موسوی ي)1396
در پژوهشي با بررسي روشها و چالشهای آموزش کارآفريني در دانشگاهها ،اصالح
محتوای آموزشي و استفاده از کارآفرينان را بهعنوان مدرس در جهت آموزش
کارآفريني الزامي دانهتهاند .نادری و همکاران ي )1394در پژوهشي با عنوان «بررسي
الگوسازی مفهومي تأثير مؤلفههای آموزش کارآفريني بر نگرش هنرجويان به
کهبوکار در هنرستانهای کاردانش» ،مؤلفههای آموزش کارآفريني را شامل
متغيرهای ويژگيهای فردی  ،مربيان ،فضا و تجهيزات آموزشي ،محتوای آموزش،
رهبری تحولي و مشاوره شغلي و تحصيلي برشمردهاند .نتايج پژوهشهای مهرام و
فرخنژاد ي ،)1388کنجوری و مهدیزاده ي )1392و روشن و همکاران ي )1394به نقش
مربي و مدرس در نيل به کارآفريني در مراکز آموزشي و عابدزاده ي )1391بر نقش
مدير در نيل به کارآفريني تأکيد داشتهاند .حجازی و همکاران ي )1393در پژوهش
خود به نقش سياستهای تعيين شده ،اجرای برنامه ،محتوای دوره و ارزشيابي در
توسعه برنامه آموزش کارآفريني تأکيد داشتهاند .مالحهيني و همکاران ي )1395در
پژوهشي با عنوان «نقش عوامل آموزشي در نگرش کارآفرينانه هنرجويان» دريافتند که
عوامل آموزشي يشيوه فعال تدريس ،محتوای آموزشي و شيوه اجرای آموزش) نقش
مهم و عمدهای در نگرش کارآفرينانه هنرجويان داشته است .اجاقي و همکاران
ي )1395نيز در پژوهشي با عنوان «ارائه الگوی مفهومي مؤلفههای خرد و کالن نظام
آموزش کارآفريني» به اين نتايج رسيدند که آموزشهای کارآفريني در سطح کالن،
متأثر از محيط سياسي ،محيط اقتصادی ،محيط فرهنگي و در سطح خرد متأثر از
هدفهای آموزش کارآفريني ،محتوای درسهای کارآفريني ،مهارتهای مدرسان و
مربيان کارآفريني و روش تدريس ميشود.
جدای از مطالعات صورت گرفته داخلي و خارجي ،الگوها و مدلهايي ازجمله
ت وری رفتار برنامهريزی شده آجزن 1،مدل آموزش کارآفرينان پرتوريوس ،مدل
موقعيت کارآفريني شاپر و کراجر ،مدل نظری رويکرد ويژگيهای ريچ و آدکوک،
مدل انگيزه در کارآفريني و فرايندهای کارآفريني شان و همکاران ،مدل سازههای الزم
در کارآفريني مککللند 2،مدل کارآفرينان موفق راش و فراس ي ،)2000بيانگر آن است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که اوالً ويژگيهای کارآفريني قابل آموزش ههتند ،ثانياً ويژگيهای شخصيتي فراگيران
و مدرسان نقش عمده در آموزش کارآفريني دارند و ثالث ًا هدفها و راهبردهای
مديريتي و هدفهای کارآفريني که معموالً در قالب برنامه و محتوای درسي انعکاس
مييابد نقش مهمي در آموزش کارآفريني در جهت قصد و نيت کارآفريني ايفا ميکنند
يآگهي و خالدی1390 ،؛ لينان و همکاران2005 1،؛ راس و پرتوريوس2007 2،؛ سون
و همکاران .)2016 3،از نتايج مطالعات صورت گرفته و مرور مدلهای آموزش
کارآفريني ميتوان به اين نکته مهم پي برد که عوامل متعددی بايد دستبهدست هم
دهند تا نگرش کارآفرينانه و توسعه فرهنگ کارآفريني اتفاق بيافتد؛ اين پژوهش نيز با
کمک اسناد ،مدارک و ديدگاه خبرگان و آگاهان حوزه کارآفريني ،تالشي در اين
جهت است.
با توجه به موارد باال ميتوان گفت که آموزش کارآفريني از عوامل اثرگذار و مهم
در جهت ايجاد نگرشهای کارآفرينانه و همچنين توسعه فرهنگ کارآفريني است اما
به نظر ميرسد پيش از هر اقدامي بايد مؤلفههای اثرگذار بر آموزش کارآفريني
شناسايي شود .بر اين اساس ،در پژوهش حاضر برای نيل به اين هدف مهم تالش
ميشود و اين پرسش مطرح است که مؤلفههای اثرگذار بر آموزش کارآفريني در
جهت ايجاد و نهادينه کردن نگرش کارآفرينانه کداماند؟ برای پاسخ به اين پرسش
پژوهش با استفاده از رويکرد کيفي و با رجوع به اسناد و منابع مرتبط و مصاحبه با
خبرگان بهره گرفته شده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حيث هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است؛ چراکه
پژوهشهای کاربردی در جهتجوی دستيابي به يک هدف عملي است و تأکيد آن بر
تأمين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت است يدالور .)1395 ،رويکرد
روششناختي در اين پژوهش از نظر نوع داده با توجه به ماهيت پژوهش ،نوع پرسش
و هدف آن ،کيفي از نوع تحليل مضمون است .برای تحليل دادههای کيفي از روش
تحليل محتوا استفاده شده است .در کنار اين روش بهعنوان روش اصلي تحليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دادهها ی کيفي از روش بررسي اسناد ،مدارک و تجربيات پژوهشي ساير پژوهشگران
نيز استفاده شده است .تحليل محتوای مضموني از بنيادیترين روشهای تحليل
محتوای کيفي است .تحليل محتوا در معنای کلي ،گردآوری و تحليل محتوای متني
است و به پژوهشگر امکان آشکارسازی محتوای موجود در يک متن را ميدهد.
مضمون يا تم ،مبين اطالعات مهمي درباره دادهها و پرسشهای پژوهش است و تا
حدی ،معني و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشان ميدهد.
مضمون ،ويژگي تکراری و متمايزی در متن است که به نظر پژوهشگر ،نشاندهنده
درک و تجربه خاصي در رابطه با پرسشهای پژوهش است يکالرک و براون2006 1،؛
هوروکس و کينگ 2010 2،به نقل از عابدی جعفری و همکاران .)1390 ،تحليل
محتوای کيفي را ميتوان روش پژوهشي برای تفهير ذهني محتوايي دادههای متني از
طريق فرايندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی دانهت .تحليل محتوای کيفي
به فراسويي از کلمات يا محتوای عيني متون ميرود و تمها يا الگوهايي را که آشکار
يا پنهان ههتند بهصورت محتوای آشکار درميآورد يايمان و نوشادی.)1390 ،
برای گردآوری دادهها با  15نفر از افراد آشنا به حوزه آموزشهای کارآفريني
برای استخراج مفاهيم ،مصاحبه نيمه ساختاريافته صورت گرفت .مالک گزينش افراد
با توجه به هدف پژوهش کهاني بودهاند که در حوزه اجرای سياستهای مربوط به
مهائل آموزش کارآفريني دارای تجارب علمي و عملي بودهاند .از روش نمونهگيری
هدفمند که در آن پژوهشگر بهصورت آگاهانه افراد و مکانهايي را که از طريق آنها
ميتواند اطالعات الزم و مکفي را تهيه کند ،انتخاب و نوع نمونهگيری ،نمونهگيری با
حداکثر تنوع بوده است؛ چراکه هدف استخراج و تشريح تمها و مقولههای محوری
است که مجموعه ايدئالي از تنوع را در برگيرد .يکي از داليل استفاده از اين روش آن
است که کهي مدعي نشود پژوهشگر انواع خاصي از موارد را در نظر نگرفته است
يمحمدپور .)1392 ،به نظر پاتون شيوه ايدئال نمونهگيری کيفي اين است که تا رسيدن
به موارد زائد يموردی که پس از آن اطالعات جديدی به دست نميآيد) ،به انتخاب
ادامه مييابد يگال ،بورگ و گال؛ ترجمه نصر و همکاران )1393 ،با اين توصيف،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای تعيين حجم نمونه به جهت مدنظر بودن کفايت دادهها از نمونهگيری تا مرحله
اشباع و روش نمونهگيری هدفمند با حداکثر تنوع استفاده شده است.
از مصاحبه نيمه ساختاريافته با پرسشهای بازپاسخ و در قالب تحليل محتوا برای
گردآوری دادهها و اطالعات استفاده شده است .برای تعيين روايي بعد از طي شدن
مراحل تحليل ،دادهها و مقولههای به دست آمده برای بازبيني و ارائه پيشنهادهای
احتمالي به گروه مصاحبهشونده داده شد تا آنها درباره مفاهيم به دست آمده و آنچه
ارائه شده است ،نظر خود را ارائه دهند .سپس مؤلفههای شناسايي شده در اختيار
تعدادی از آگاهان حوزه آموزش کارآفريني قرار داده شد و آنان نيز نظرات خود را
بهصورت مکتوب بيان کردند .برای محاسبه پايايي مصاحبه با روش توافق درون
موضوعي ،از يک پژوهشگر کدگذار درخواست شد تا در اين بخش مشارکت داشته
باشد .برای اين منظور ،سه مصاحبه بهصورت تصادفي انتخاب و به وسيله پژوهشگر
کدگذار ،کدگذاری مجدد شدند .پايايي بين کدگذاران برای مصاحبههای صورت
گرفته در اين پژوهش برابر  92صدم به دست آمد .با توجه به اينکه اين ميزان بيشتر از
 60درصد است ،ميتوان گفت که پايايي درون موضوعي کدگذاریهای اين پژوهش
معنيدار است .برای تجزيهوتحليل دادهها از فرايند سهمرحلهای اشتراوس و کوربين
ي ،) 1988يعني کدگذاری باز ،محوری و انتخابي در قالب تحليل محتوای مضمون
استفاده شده است يجدول .)1
نحوه اجرای مصاحبه به اين شکل بود که در هر  15مصاحبه ،هدف از اجرای
پژوهش و فرايند مصاحبه برای مصاحبهشوندگان توضيح داده شد .در اين پژوهش
بهمنظور يافتن اطالعات مورد نظر تالش بر اين بود که با مصاحبههای نيمه
ساختاريافته از مصاحبهشونده خواسته شود تا مؤلفههای اثرگذار و کليدی بر آموزش
کارآفريني را از ديدگاه خود بيان کند .تحليل دادهها بهصورت گامبهگام صورت
گرفت .در ابتدا بعد از گرفتن هر مصاحبه ،نهخه نوشتاری آن تهيه ميشد و پس از
مفهومپردازی در هر کدام از مصاحبهها ،بهتدريج مقولههای اصلي استخراج ميشدند.
یافتههای پژوهش
در اين پژوهش با توجه به هدف اصلي که واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش
کارآفريني برای ايجاد نگرش کارآفرينانه در آموزش عالي است ،به اين پرسش کليدی

واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...

15

پاسخ داده ميشود که مؤلفههای اثرگذار بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد نگرش
کارآفرينانه در آموزش عالي از ديدگاه خبرگان و صاحبنظران کدام ههتند؟
برای پاسخ به اين پرسش ،ابتدا مقولههای به دست آمده از فرايند کدگذاری باز
پژوهش ،ارائه و سپس اجزای پارادايم کدگذاری محوری و درنهايت طبق کدگذاری
انتخابي به هم پيوند داده شدند .در ابتدا بايد اشاره کرد که در جريان کدگذاری باز و
محوری ،دادهها بررسي شدند .سپس مقولههای اصلي و زيرمقولهها تدوين و ويژگيها
و ابعاد زيرمقولهها کاوش و با مقولههای اصلي تطبيق داده شدند .در خالل تحليل
دادهها ،از فرايند سهمرحلهای پيشنهادی اشتراوس و کوربين ي )1988استفاده شد .قابل
ذکر است؛ در خصوص کدگذاری دادهها در سطح باز و محوری ،نخهت متن
مصاحبهها در سطح پاراگراف و پس از آن در سطح جمله تحليل شدند و مقولههای
فرعي بهطور موقت تدوين و به آنها عنوان تعلق گرفت .نهخههای پياده شده مصاحبه
چندين و چند بار ،برای رسيدن به سطح اشباع نظری برای مقولههای اصلي،
مقولههای فرعي يا همان زيرمقولهها يمفاهيم) بررسي و تحليل شدند .بر اساس نظر
اشتراوس و کوربين ي )1988تحليلهای کدگذاری باز و محوری زماني متوقف شدند
که ديگر اطالعات جديدی به دست نيامد و ضمن ًا مقولههای فرعي يا همان مفاهيم به
مرز تکرار رسيدند .در اين پژوهش در مرحله کدگذاری باز ،دادههای به دست آمده از
مصاحبهها بهصورت سطر به سطر برای استخراج مفاهيم اوليه کدگذاری شدند و 258
کد باز ،شناسايي و پس از پايش مفاهيم و حذف کدهای تکراری تعداد  56کد به
دست آمد که اين کدها با هم تلفيق و در جدول ي )2به نمايش درآمده است.
بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش ،مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفريني از
جنبهها و زوايای مختلفي در قالب مقولهها و خردهمقولههای متعددی مورد توجه
مشارکتکنندگان در پژوهش قرار گرفت که در ادامه شرح داده ميشود:
ويژگيهای فردی و شخصيتي فراگيران :بر اساس نتايج به دست آمده از
مصاحبهها با خبرگان و صاحبنظران ازجمله عوامل مؤثر بر آموزش کارآفريني در
جهت ايجاد نگرش کارآفرينانه ،ويژگيهای شخصيتي فراگيران است .او کهي است
که قدرت ريهکپذيری بااليي دارد؛ تحمل ابهام بااليي دارد؛ دارای روحيه
استقاللطلبي است؛ دارای منبع کنترل دروني است ،به اين معني که شکهتها را به
خود و موفقيت را نيز به خود نهبت ميدهد به عوامل بيروني و خارجي؛ دارای ابتکار
و نوآوری است؛ از اعتمادبهنفس خوبي برخوردار است؛ نگرش مثبتي به آينده و
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تحوالت دارد؛ از فرصتها به نفع خود استفاده ميکند؛ از روحيه کار و تالش بااليي
برخوردار است؛ بهيار سختکوش است و قدرت تصميمگيری بااليي دارد .در اين
خصوص يکي از مصاحبهشوندگان در رابطه با ريهکپذيری فراگيران گفت« :در

دنيای کنوني اين فراگيران ههتند که محور اصلي برنامه و اقدامات بهشمار ميرود.
شما نگاه کنيد ببينيد که چقدر از فراگيران ما با ترس بيگانه ههتند و از قدرت
خطرپذيری برخوردارند؟» يمصاحبهشونده .)4
ويژگيها و صفات شخصيتي مدرسان و مربيان :مربيان و مدرسان به دليل نقش
استراتژيک در فرايند انتقال اطالعات و همچنين نقش انگيزشي به فراگيران از عوامل
مهم و کليدی مؤثر بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد نگرش کارآفرينانه ههتند.
آنها به تدريس و آموزش عالقهمندند؛ دارای صبر و تحمل زيادی ههتند؛ از قدرت
بيان بااليي برخوردارند؛ با مهائل و حوزههای مختلف آموزش کارآفريني آشنا ههتند؛
تحصيالت مرتبط در زمينه کارآفريني و آموزشهای آن و تجربه مفيد و بااليي در
حوزه کارآفريني دارند .در زمينه عالقه به تدريس و آموزش يکي از مصاحبهشوندگان
اظهار داشت« :اگر ما ميخواهيم نگرش کارآفريني را در دانشجويان در مراکز آموزشي

را تحت تأثير قرار دهيم و آنها قصد راهاندازی کاری داشته باشند بايد ابتدا خود فرد
آموزشدهنده معتقد و اينکاره باشد» يمصاحبهشونده .)2
فضا و امکانات و تجهيزات آموزشي :فضا و امکانات و تجهيزات آموزشي اعم از
سختافزار و نرمافزار عامل مهم ديگری است که نقش کليدی در آموزش کارآفريني
دارند .در کنار سخت نرمافزار و افرازهای آموزشي ،وجود کارگاههای مجهز بهيار
تعيينکننده است .در زمينه ضرورت و اهميت سختافزارهای آموزشي يکي از
مصاحبهشوندگان گفت« :وضع امروز با ديروز يکي نيهت کلي فرق کرده ،امروزه

نميشود با يک کتاب به سراغ يادگيری و آموزش رفت و انتظار شقالقمر داشت .بايد
وسايل کافي و مناسب در مراکز آموزشدهنده ما وجود داشته باشد تا نگرشي که شما
به دنبال آن ههتيد اتفاق افتد» يمصاحبهشونده .)9
شيوه و سبک رهبری مديران مراکز آموزشي :عامل اثرگذار کليدی ديگر در حوزه
آموزش کارآفريني شيوه و سبک رهبری مديران مراکز آموزشي است .آنها دارای
روحيه بدعت و آغازگری ههتند؛ برای رسيدن به هدف از خود عالقه نشان ميدهند؛
به تالشهای افراد زيرمجموعه خود احترام ميگذارند؛ از بيان مثبت برای تشويق و
ترغيب افراد استفاده ميکنند؛ روحيه گروهي را ارج مينهند؛ برای خود و مجموعه
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هدفهای متعالي در نظر ميگيرند و همگان را جهت رسيدن به آن چشمانداز ترغيب
ميکنند؛ در موقعيتهای مقتضي از دادن مه وليت و اختيار ابايي ندارند .در زمينه
بدعت ،نوآوری و آغازگری يکي از مصاحبهشوندگان بيان کرد« :کار مدير تنها تهيه

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
مقاالت اگر اشتباه نکنم فصلنامه رشد فني حرفهای ميخواندم که مدير هنرستاني در
يکي از مدارس قم بعد از انتصاب به مديريت يکي از مدارس با تغيير و تحوالت در
مدرسه توانهته است رفتار دانش آموزان آن مدرسه را بهکلي تغيير دهد»
يمصاحبهشونده .)1
محتوا و برنامه درسي :بدون شک يکي از مهمترين و مؤثرترين برنامهها محتوا و
برنامههای درسي است که نقش مهمي در تغيير و ايجاد نگرش بازی ميکند .محتوا و
برنامه درسها بايد نهبتاً جامع و دارای رويکرد کارآفرينانه باشند؛ دانش و اطالعات
نظری و مهارتي را در خود جای داشته باشد .يکي از مصاحبهشوندگان در اين زمينه
گفت« :در برخي از رشتهها اوالً دروس کارآفريني وجود ندارند و اگر هم دروسي

وجود دارند رويکرد مناسبي با آموزش کارآفريني ندارند از هر دری سخني است .به
نظر ميرسد ارائه درسي مناسب و جامع ميتواند بخشي از چالشهای موجود را پر
کند» يمصاحبهشونده .)3
شيوه آموزش و تدريس :از ديگر مهمترين روشهای ايجاد نگرش کارآفرينانه در
آموزش کارآفريني ،شيوه آموزش و تدريس است .عوامل زيادی در اين زمينه
نقشآفريني ميکنند که ميتوان به گردش علمي و بازديد از مراکز علمي و صنعتي،
بهرهگيری از روشهای تدريس خالقانه مانند حل مه له ،تدوين و تهيه طرح
کهبوکارهای کوچک ،استفاده از کارآفرينان موفق بهعنوان مدرس مدعو ،نمايش
فيلم با مضامين کارآفريني ،ارائه سمينار در حوزه کارآفريني توسط فراگيران اشاره کرد.
يکي از مصاحبهشوندگان در زمينه بازديد از مراکز علمي و صنعتي و گردش علمي
اظهار داشت« :به نظرم وقت آن رسيده که فراگيران را نبايد فقط در کالس درس

محبوس کرد بايد آنها را با مراکزی که در دور و برمان ههت آشنا کنيم اين کار بر
نگرش او قطعاً تأثير خواهد گذاشت .کاری که کشورهای توسعهيافته انجام ميدهند.
دوستي تعريف ميکرد که در يکي از کشورهای اروپايي دانش آموزان در سال به
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مدت چند روز در مراکز صنعتي يا آموزش ميبينند و يا با معلمان خود به بازديد
خواهند رفت» يمصاحبهشونده .)7
برنامههای اجرايي در سطح خرد و کالن :آخرين حلقه از حلقههای مؤثر بر
آموزش کارآفريني برای ايجاد نگرش مثبت کارآفريني ،وجود برنامههای اجرايي در
سطح خرد و کالن است .اين برنامهها ميتواند شامل :تأمين سرمايه برای اقدامات
ابتدايي دورههای آموزش کارآفريني در مراکز آموزشي ،حمايت از برگزاری
سمينارهايي با عنوان خالقيت و نوآوری ،حمايت و برنامهريزی در جهت برگزاری
همايشهايي ملي و بينالمللي در حوزه آموزش کارآفريني ،ايجاد و توسعه
بازارچههای کارآفريني ،برگزاری سخنرانيهای منظم در مراکز آموزشي با موضوع
کارآفريني توسط افراد خبره و آگاه به مهائل کارآفريني ،معرفي مراکزی برای حمايت
از دانشجويان و حتي دانش آموزان دارای ايده و تقدير از آنان در سطوح مختلف
يمنطقه ،استان و کشور) ،ارائه خدمات مشاورهای رايگان در زمينه کارآفريني و
کهبوکار از سوی افراد خبره ،تشکيل انجمنهای علمي در مراکز آموزشي با عنوان
انجمنهای علمي کارآفريني و کهبوکار ،تهيه و تدوين نشريههای علمي با عناوين و
موضوعات کهبوکار و کارآفريني ،برگزاری جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای
خوداشتغالي و کارآفريني ،برگزاری مهابقه ايدهپردازی و طرحهای ابتکاری در مراکز
آموزشي در سطوح مختلف ،گذراندن دورههای کارورزی پيش از فارغالتحصيلي.
شرکتکننده ديگری در زمينه برگزاری سمينارها و همايشهای آموزش کارآفريني
بيان داشت« :ساالنه در مراکز آموزشي دهها همايش که تعدادی از آنها به نظرم بودن و

ال
نبودن آنها زياد مهم نيهت گذاشته ميشود ولي در حوزه آموزش کارآفريني گويا اص ً
سياست آموزشي بر اين مبنا نبوده و نيهت .بنابراين ميشود در کليه مراکز آموزشي در
سطوح مختلف استاني ،ملي و بينالمللي همايشهايي البته با حضور نخبگان و
صاحبنظران اين حوزه برگزار کرد» يمصاحبهشونده .)3

واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...
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جدول ( )1نشانگرها و مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی
کد گزینشی

کد باز

کد محوری

ريهکپذيری ،تحمل ابهام ،استقاللطلبي ،موفقيت طلبي،
ويژگيهای فردی و

رؤياپردازی ،داشتن منبع کنترل دروني ،خالقيت ،اعتمادبهنفس،

شخصيتي فراگيران

نگرش مثبت ،فرصتطلبي ،روحيه کار و تالش ،سختکوشي،
قدرت تصميمگيری.

ويژگيهای شخصيتي
مدرسان و مربيان
فضا و امکانات و
تجهيزات آموزشي

عالقه به تدريس و آموزش ،صبر و بردباری ،قدرت بيان ،آشنا به
حوزه آموزش کارآفريني ،تحصيالت مرتبط ،تجربه مفيد کاری
دسترسي به سختافزارهای آموزشي ،دسترسي به نرمافزارهای
آموزشي ،وجود کارگاههای آموزشي ،فضای کالبدی کارگاههای
آموزشي.
داشتن روحيه آغازگری و بدعت از سوی مديران ،رعايت اخالق در
رفتار کاری ،نشان دادن شور و اشتياق برای دستيابي به اهداف از
سوی مديران مراکز آموزشي ،پاسداشت و تصديق تالشهای افراد

شيوه و سبک رهبری

از سوی مديران ،هدايت و راهنمايي افراد در درون با بيانات مثبت

مديران مراکز آموزشي

و سازنده ،تشويق روحيه تيمي و گروهي از سوی مديران ،ترغيب و

مؤلفههای مؤثر

تشويق افراد زيرمجموعه در راستای چشمانداز مشترک ،تههيم

بر آموزش

اختيار و مه وليت در موقعيتهای مقتضي از سوی مديران ،ارج

کارآفريني

نهي و پذيرش تنوع از سوی مديران مراکز آموزشي.
ارائه درس نهبتاً جامع و فراگير در حوزه آموزش کارآفريني ،داشتن
محتوا و برنامه درسي

اهداف مبتني بر کارآفريني در برنامه درسي ،محتوای آموزشي مرتبط
با آموزش کارآفريني ،دانش و اطالعات نظری و مهارتي مبتني بر
آموزش کارآفريني در برنامه درسي
گردش علمي و بازديد از مراکز علمي و صنعتي ،بهرهگيری از
روشهای تدريس خالقانه مانند حل مه له ،تدوين و تهيه طرح

شيوه آموزش و
تدريس

کهبوکارهای کوچک دانشآموزی ،استفاده از کارآفرينان موفق
بهعنوان مدرس مدعو ،نمايش فيلم با مضامين کارآفريني ،ارائه
سمينار در حوزه کارآفريني توسط فراگيران .ارزشيابي ماهانه و
ساالنه بر اساس ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده در حوزه
کارآفريني و کهبوکار.

برنامههای اجرايي در
سطح خرد و کالن

تأمين سرمايه برای اقدامات ابتدايي دورههای آموزش کارآفريني در
مراکز آموزشي ،حمايت از برگزاری سمينارهايي با عنوان خالقيت و
نوآوری ،حمايت و برنامهريزی در جهت برگزاری همايشهايي در
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کد گزینشی

کد باز

کد محوری

مراکز آموزشي در حوزه آموزش کارآفريني ،ايجاد و توسعه ی
بازارچههای کارآفريني در سطوح مختلف ملي و بينالمللي،
برگزاری سخنرانيهای منظم در مراکز آموزشي با موضوع
کارآفريني توسط افراد خبره و آگاه به مهائل کارآفريني ،معرفي
مراکزی برای حمايت از دانشجويان و حتي دانش آموزان دارای
ايده و تقدير از آنان در سطوح مختلف يمنطقه ،استان و کشور)،
ارائه خدمات مشاورهای رايگان در زمينه کارآفريني و کهبوکار از
سوی افراد خبره ،تشکيل انجمنهای علمي در مراکز آموزشي با
عنوان انجمنهای علمي کارآفريني و کهبوکار ،تهيه و تدوين
نشريههای علمي با عناوين و موضوعات کهبوکار .کارآفريني،
برگزاری جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای خوداشتغالي و
کارآفريني ،برگزاری مهابقه ايده پردازی و طرحهای ابتکاری در
سطوح مختلف تحصيلي ،گذراندن دورههای کارورزی قبل از اتمام
فارغالتحصيلي.

جدول ( )2اجزاء مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی مبتنی بر نتایج دومرحلهای
(ادبیات پژوهش و مصاحبه)
مؤلفهها

ويژگيهای
فردی و
شخصيتي
فراگيران

مفاهیم

ادبیات پژوهش

مصاحبه

ريهکپذيری

*

*

تحمل ابهام

*

*

استقاللطلبي

*

*

موفقيتطلبي

*

*

رؤياپردازی

*

*

منبع کنترل دروني

*

*

خالقيت

*

*

اعتمادبهنفس

*

*

نگرش مثبت
فرصتطلبي

*
*

*

روحيه کار و تالش

*

سختکوشي

*

قدرت تصميمگيری.

*
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مؤلفهها
ويژگيهای
فردی و
شخصيتي
مربيان و
مدرسان
فضا و
تجهيزات
آموزشي

مفاهیم
عالقه به تدريس و آموزش
صبر و بردباری
قدرت بيان
آشنا به حوزه آموزش کارآفريني
تحصيالت مرتبط
تجربه مفيد کاری
دسترسي به سختافزارهای آموزشي
دسترسي به نرمافزارهای آموزشي
وجود کارگاههای آموزشي
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ادبیات پژوهش

*
*

مصاحبه
*
*
*
*
*
*
*
*
*

شيوه و سبک

فضای کالبدی کارگاههای آموزشي
داشتن روحيه آغازگری و بدعت از سوی مديران مراکز
آموزشي
رعايت اخالق در رفتار کاری
نشان دادن شور و اشتياق برای دستيابي به اهداف از
سوی مديران
پاسداشت و تصديق تالشهای افراد از سوی مديران

رهبری مديران

استفاده از بيانات مثبت

*

تشويق روحيه تيمي و گروهي از سوی مديران

*

ترغيب و تشويق افراد در راستای چشمانداز مشترک

*

مناسب

منابع و
محتوای
آموزشي

شيوه و سبک
آموزش

*
*

*

*

*

*

*

*

*

تههيم اختيار و مه وليت از سوی مديران

*

*

ارج نهي و پذيرش تنوع از سوی مديران

*

*

ارائه درس جامع و فراگير در حوزه آموزش کارآفريني
داشتن هدفهای مبتني بر کارآفريني در برنامه درسي
محتوای آموزشي مرتبط با آموزش کارآفريني
دانش و اطالعات نظری و مهارتي مبتني بر آموزش
کارآفريني در برنامه درسي
گردش علمي و بازديد از مراکز علمي و صنعتي
بهرهگيری از روشهای تدريس خالقانه
تدوين و تهيه طرح کهبوکارهای کوچک
استفاده از کارآفرينان موفق بهعنوان مدرس مدعو
نمايش فيلم با مضامين کارآفريني
ارائه سمينار در حوزه کارآفريني
ارزشيابي ماهانه و ساالنه بر اساس ميزان دستيابي به
اهداف تعيين شده در حوزه کارآفريني و کهبوکار

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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برنامههای
اجرايي و
کاربردی
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مفاهیم
تأمين سرمايه برای اقدامات ابتدايي دورههای آموزش
کارآفريني
حمايت و برنامهريزی در جهت برگزاری همايشها در
سطوح مختلف
حمايت از برگزاری سمينارهايي با عنوان خالقيت و
نوآوری
ايجاد و توسعه بازارچههای کارآفريني
برگزاری سخنرانيهای منظم در مراکز آموزشي با
موضوع کارآفريني توسط افراد خبره و آگاه به مهائل
کارآفريني
برگزاری همايشهايي در حوزه کهبوکار و کارآفريني
معرفي و تقدير از دانشجويان دارای ايده
ارائه خدمات مشاورهای رايگان در زمينه کارآفريني و
کهبوکار
تشکيل انجمنهای علمي با عنوان انجمنهای علمي
کارآفريني
تهيه و تدوين نشريههای علمي با عنوان کارآفريني
برگزاری جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای خوداشتغالي
و کارآفريني
برگزاری مهابقه ايده پردازی و طرحهای ابتکاری در
سطوح مختلف يمنطقهای ،استاني و ملي)
گذراندن دورههای کارورزی پيش از فارغالتحصيل شدن

ادبیات پژوهش

مصاحبه

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*

بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با هدف شناسايي مؤلفههای اثرگذار بر آموزش کارآفريني در جهت ايجاد
نگرش کارآفرينانه با رويکرد کيفي صورت گرفته است .در اين پژوهش با مرور اسناد
و منابع و مصاحبههای صورت گرفته با تني چند از خبرگان تعداد  56کد باز شناسايي
و سپس در  7مقوله طبقهبندی شدند که عبارتاند از :ويژگيهای فردی و شخصيتي
فراگيران ،ويژگيهای شخصيتي مربيان و آموزشگران ،فضا ،امکانات و تجهيزات ،شيوه
و سبک رهبری مديران ،محتوا و برنامه درسي ،شيوههای آموزش و تدريس و
برنامههای اجرايي و کاربردی در سطح خرد و کالن.
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ويژگيهای شخصيتي کارآفريني فراگيران :ويژگيهای فردی و شخصيتي
کارآفريني به مجموع صفات ،ارزشها ،نگرشها ،رفتارها و ديدگاههايي که يک فرد
دارد و اين خصوصيات بهمثابه يک نيروی محرکه برای او عمل ميکنند ،ويژگيهای
شخصيتي گفته ميشود ينادری و همکاران .)1394 ،ويژگيهايي مانند تحمل ابهام،
استقاللطلبي ،خالقيت ،نوآوری ،مرکز کنترل دروني ،ريهکپذيری ،داشتن قدرت
تصميمگيری ،نياز به موفقيت و غيره يگارول و اتهان .)2006 1،برخي از صاحبنظران
حوزه کارآفريني معتقدند که ويژگيهای شخصيتي عامل مؤثری بر تصميمگيری در
کارآفريني به شمار ميروند  .به عبارت ديگر آنها بر اين باورند اگر چنين ويژگيهايي
در فرد وجود داشته باشد ،فرد به سمت کارآفريني سوق مييابد يموريانو و
جورجيوسکي.)2007 2،
ويژگيهای شخصيتي مربيان و مدرسان :يک مربي خوب به شاگردان خود
انگيزه ميدهد ،عملکردشان را تحليل ميکند ،بازخورد ارائه ميکند و درباره چگونگي
عملکرد و نحوه يادگيری عملکرد راهنمايي ميکند و سرانجام ،تعمق درباره بيان آنچه
آموخته شده را تشويق ميکند يفردانش .)1382 ،ازجمله صفاتي که اين معلمان بايد
دارا باشند تا خود عامل مهم تأثيرگذار باشند ،ميتوان به :عالقه ،صبر و بردباری،
خودباوری ،مرکز کنترل دروني ،خالقيت و نوآوری و غيره اشاره کرد.
فضا ،امکانات و تجهيزات آموزشي :فضای آموزشي عنصری است که همه
فرايندهای ياددهي  -يادگيری درون آن انجام ميگيرد و تجهيزات آموزشي به تمامي
امکاناتي اطالق ميشود که ميتوانند در محيط آموزشي ،شرايط يادگيری مؤثرتر را به
وجود آورند ينادری و همکاران .)1394 ،يازرلو ي )1395در تحقيقي با موضوع سهم
آموزشوپرورش در توسعه کارآفريني به چندين عامل اشاره کرده که يکي از آنها فضا
و امکانات و تجهيزات آموزشي است.
سبک رهبری مديران :سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری دائمي و
مهتمر که افراد هنگام کار با و به وسيله ديگران از آن استفاده ميکنند و به وسيله افراد
ديگر درک ميشوند يحهن و همکاران .)2016 3،عابدزاده ي )1391نيز در پژوهش
خود به نقش مدير در تقويت روحيه کارآفريني اشاره کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Gurol & Atsan
. Moriano & Gorgievski
3
. Hassan et al
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 محتوا و برنامه درسي :محتوا به فرايندهای شناختي اشاره دارد که يادگيرندگان
در موقع تفکر درباره محتوا مورد استفاده قرار ميدهند ينادری و همکاران.)1394 ،
محتوا و برنامه درسي بهعنوان مؤلفه اصلي و مهم ،نقشي بيبديل در آموزش
کارآفريني دارد .حهيني و موسوی ي ،)1396جعفری و همکاران ي )1392و سبزه
ي )1394هر کدام به نقش و جايگاه محتوا و برنامه درسي بهطور ويژه تأکيد داشتهاند.
شيوه و سبک آموزش :سبک عبارت است از روش خاص ادراک و بيان افکار به
وسيله ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير يايرانزاده .)1390 ،اميری در
پژوهش خود با موضوع استانداردهای محتوايي آموزش کارآفريني ،بهکارگيری
روشهای تدريس سنتي را ازجمله موانع اصلي آموزش کارآفريني ميداند .يدالهي و
ميرعرب رضي ي )1388در پژوهشي با عنوان بررسي ارائۀ برنامه درسي آموزش
کارآفريني در رشته علوم تربيتي ،بهترين روشهای آموزش کارآفريني را به ترتيب
اولويت چنين معرفي کرده است :روشهای کاربردی و عملي ،کارگاه آموزشي ،روش
آموزشي سمينار ،روش آموزشي مصاحبه و مالقات با کارآفرينان و روش آموزشي
سخنراني .پوتر ي )2008در پژوهش خود با موضوع کارآفريني و آموزش عالي،
مهمترين انواع روش های تدريس کارآفريني را سخنراني کالسي ،تدوين طرح
کهبوکار ،مطالعۀ موردی ،دعوت از کارآفرينان بهعنوان سخنران مهمان ،بازیهای
کهبوکار ،بحث گروهي ،کارورزی در شرکتهای کوچک ،الگوهای مشاورهای،
آموزش از راه دور و رويکردهای مشارکتي و هميارانه برشمرده است.
برنامههای اجرايي و کاربردی :سياست ،تصميمگيری گروهي يا انفرادی آشکار
يا غير آشکاری است که مجموعهای از رهنمودها برای هدايت تصميمات آينده،
شروع يا کند کر دن يک اقدام ،يا راهنمايي اجرايي در مورد تصميمات قبلي را فراهم
ميآورد يحداد و دمهکي؛ ترجمه گرائينژاد و کاظم .)1388 ،سياست و خط مشي
آموزشي ،فرايندی پويا و تعاملي است و عوامل متعدد فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادی در سطح کالن يدولتها) و در سطح خرد يمدرسه و دانشگاه) در تدوين و
اجرای آن نقش دارند يبل و استونهون؛ 1ترجمه ابوالقاسمي و فتحي واجارگاه،
.)1392
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Bell & Estevensoon
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جدول ( )3تطبیق اجزای الگوی پیشنهادی با منابع و مطالعات تجربی صورت گرفته
اجزای مؤلفههای شناسایی شده

منابع و مطالعات تجربی صورت گرفته
نادری و همکاران ي)1394؛ يازرلو ي)1395؛ آلتيني و همکاران ي)2012؛
اسالمبولچي ي)2012؛ زانگ و زانگ ي)2013؛ انوشا و همکاران ي،)2015

ويژگيهای شخصيتي فراگيران

ت وری رفتار برنامهريزی شده آجزن ي)1991؛ مدل آموزش کارآفرينان
پريتوريس ي)2000؛ مدل موقعيت کارآفريني شاپر و کراجر ي)1982؛ مدل
انگيزه در کارآفريني و فرآيندهای کارآفريني شان و همکاران ي)2003
مهرام و فرخنژاد ي)1388؛ کنجوری و مهدیزاده ي)1392؛ نادری و

ويژگيهای شخصيتي مربيان و

همکاران ي)1394؛ يازرلو ي)1395؛ مدل نظری رويکرد ويژگيهای ريچ و

مدرسان

آدکوک ي)1982؛ مدل سازههای الزم در کارآفريني مک کللند ي)1976؛

فضا و امکانات و تجهيزات
شيوه و سبک رهبری مديران

مدل کارآفرينان موفق گيهن – آمهتردام راش و فراس ي)2000

نادری و همکاران ي)1394؛ يازرلو ي)1395؛ مدل سازههای الزم در
کارآفريني مک کللند ي)1976
عابدزاده ي)1391؛ دنانيو و ديگران ي)2015؛ مدل کارآفرينان موفق گيهن
– آمهتردام راش و فراس ي)2000

حهيني و موسوی ي)1396؛ حجازی و همکاران ي)1393؛ نادری و
محتوا و برنامه درسي

همکاران ي)1394؛ يازرلو ي)1395؛ اجاقي و همکاران ي)1395؛ دنانيو و
همکاران ي)2015

شيوه آموزش و تدريس

حهيني و موسوی ي)1396؛ نادری و همکاران ي)1394؛ اميری ي)1384؛
يازرلو ي)1395؛ يدالهي و ميرعرب رضي ي)1388؛ پوتر ي)2008

برنامههای اجرايي در سطح خرد و

حجازی و همکاران ي)1393؛ ايجاز ،ياسين و ظفر ي)2012؛ مدل

کالن

سازههای الزم در کارآفريني مک کللند ي)1976

ال
همانگونه که در جدول ي )3نمايان است اجزای مؤلفههای شناسايي شده کام ً
منطبق بر مطالعات تجربي صورت گرفته است و اين مه له ارزش و اعتبار پژوهش
حاضر را بيشازپيش نمايان ميسازد.
در پايان پيشنهادهای ارائه ميشود که برخاسته از يافتههای پژوهش است و
ميتوانند نگرش و درنهايت رفتار کارآفريني را به دنبال داشته باشند:
 يکي از يافتههای پژوهش بر محتوا و برنامه درسي تأکيد داشته است ،پيشنهادميشود با توجه به اهميت و ضرورت مه له کارآفريني در بيشتر حوزههای علمي
درسهايي اصلي يا اختياری در برنامه درسي رشتهها گنجانيده شود.
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 پيشنهاد ميشود تشويق روحيه کارآفرينانه و دارای ايده در مراکز علمي موردتوجه مديران و مه والن دانشگاهي قرار گيرد .برای رسيدن به اين مقصود ميتوان در
کنار انتخاب دانشجويان و استادان نمونه آموزشي و پژوهشي از دانشجويان و استادان
دارای ايده برتر در حوزه کارآفريني نيز تقدير به عمل آورد.
 برگزاری دورههای مختلف آموزشي کارآفريني از راههای تقويت توسعه فرهنگکارآفريني و حتي آشنايي با هدفهای کارآفريني است که ميطلبد در اين زمينه
اقداماتي صورت گيرد ،به نظر ميرسد اختصاص فضا و مکاني مهتقل در محيطهای
دانشگاهي و مراکز علمي به اين امر کمک شاياني کند.
 ايجاد دورههای ضمن خدمت با هدف آشنايي با مهائل کارآفريني برای استادانو مدرسان و حتي کارکنان دانشگاه و مراکز علمي در زمينه نگرش کارآفريني و
ايدهپردازی به نظر مهم ميرسد.
 برگزاری همايشهای ملي از سوی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و مراکزعلمي سياستگذار با مشارکت جدی دانشگاهها برای جذب ايدهها و تجارب برتر در
حوزه کارآفريني و همچنين توجه به اين مهم امری الزم و ضرورت به نظر ميرسد.

واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...

27

منابع
آذرکش ،سيد مصطفي ي .)1394تبيين فرهنگ کارآفريني .رشد آموزش فني حرفهای و
کاردانش 11 ،ي.30-26 ،)2
آراستي ،زهرا؛ سفيدگر ،افروز و زعفريان ،رضا ي .)1394تبيين نقش مؤلفههای فردی،
محيطي و سيهتمي در موفقيت آموزش الکترونيکي کارآفريني دانشگاه تهران.
توسعه کارآفريني 8 ،ي.79-61 ،)1
آگهي ،حهين و خالدی ،خوشقدم ي .)1390آموزش کارآفريني .کرمانشاه :انتشارات
دانشگاه رازی.
اجاقي ،صبا؛ رضايي ،بيژن؛ نادری ،نادر و جعفری ،حبيب ي .)1395ارائه الگوی
مفهومي مؤلفههای خرد و کالن نظام آموزش کارآفريني .نشريه کارآفريني در
کشاورزی.54-39 ،4 ،
احمدپور دارياني ،محمود و مقيمي ،سيد محمد ي .)1392مباني کارآفريني .تهران :نشر
فرانديش.
اميدی ،جمشيد؛ هاشمي ،سيد احمد؛ قلتاش ،عباس و ماشينچي ،علياصغر ي.)1397
طراحي الگوی برنامه درسي آموزش کارآفريني برای دانشآموزان دوره اول
متوسطه .رهبری و مديريت آموزشي12 ،ي.39-25 ،)2
اميری ،الهام ي .)1384استانداردهای محتوايي َآموزش کارآفريني .کار وجامعه،66 ،
.79-106
ايرانزاده ،نعمتاهلل ي .)1390نظريه سبک در ايران يروشهای سبکشناسي).
سبکشناسي نظم و نثر فارسي 4 ،ي.20-1 ،)2
ايمان ،محمدتقي و نوشادی ،محمودرضا ي .)1390تحليل محتوای کيفي .فصلنامه
پژوهش 3 ،ي.44-15 ،)2
بل ،لس و استونهون ،هوارد ي .)1392سياستگذاری آموزشي؛ ترجمه محمود
ابوالقاسمي و کورش فتحي واجارگاه .تهران :انتشارات نورالثقلين.
جعفری ،رويا؛ محمدیزاد ،سميه و تجری ،مجتبي ي .)1392بررسي تأثير محتوای
درس کارآفريني بر پرورش مهارتهای کهبوکار در دانشجويان رشتههای
کشاورزی مازندران .تهران :پنجمين همايش ملي آموزش .دانشگاه تربيت دبير
شهيد رجايي.

28

نامة آموزش عالی

حجازی ،اسد؛ نوهابراهيم ،عبدالرحيم؛ بهرنگي ،محمدرضا و زينآبادی ،حهنرضا
ي .)1393شناسايي و تحليل نقش مؤلفههای آموزشي در توسعه آموزش کارآفريني
دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه خوارزمي .مديريت و بهرهوری 8 ،ي،)79
.99-118
حداد ،وادی و دمهکي ،تری ي .)1388فرايند برنامهريزی سياستگذاری در
آموزشوپرورش؛ ترجمه غالمرضا گرائينژاد و رخهاره کاظم .تهران :انتشارات
مدرسه.
حهيني ،غالمحهين و موسوی ،سيد شمسالدين ي .)1396آموزش کارآفريني در
دانشگاه ،روشها و چالشها .نامه آموزش عالي11 ،ي.88-59 ،)44
دالور ،علي ي .)1395مباني نظری و عملي پژوهش در علوم انهاني و اجتماعي .تهران:
انتشارات رشد.
رحمتي ،محمدحهن؛ مقيمي ،سيد محمد و الواني ،سيد مهدی ي .)1389تحليل نظام
خط مشي گذاری برای آموزش غيررسمي کارآفريني در ايران .توسعه کارآفريني،
 3ي.7-35 ،)9
روشن ،محمدرحيم؛ سيفي ،الهام؛ عبدالهي ،بيژن؛ نوکاني ،ژيال و بنيجمالي ،زهرا
ي .)1394بررسي رابطه بين آموزش کارآفرينانه معلم با روحيه کارآفرينانه
دانشآموزان متوسطه شهر تهران .انديشههای نوين تربيتي 11 ،ي.151-179 ،)1
سبزه ،بتول ي .) 1394طراحي الگوی برنامه درسي کارآفريني برای کودکان پيش از
دبهتان و ارزشيابي آن از ديدگاه متخصصان برنامه درسي ،کارآفريني و مربيان.
فصلنامه مطالعات پيشدبهتان و دبهتان1 ،ي.140-113 ،)1
شکاری ،عباس؛ صديقيان ،غالمحهين و محمدی ،علي ي .)1389کارآفريني آموزشي.
کاشان :نشر شاسوسا.
عابدزاده ،عشرت ي .)1391مديران و کارآفريني دانشآموزان متوسطه نظری و فني
حرفهای دخترانه شهرری .رشد آموزش فني حرفهای و کاردانش 8 ،ي.40-49 ،)2
عابدی جعفری ،حهن؛ تهليمي ،محمدسعيد؛ فقيهي ،ابوالحهن و شيخزاده ،محمد
ي .) 1390تحليل مضمون و شبکه مضامين :روشي ساده و کارآمد برای تبيين
الگوهای موجود در دادههای کيفي .انديشه مديريت راهبردی 5 ،ي.151-198 ،)2
فردانش ،هاشم ي .)1382مباني نظری تکنولوژی آموزشي .تهران :انتشارات سمت.

واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش ...

29

کرد نائيج ،اسداهلل و زالي ،محمدرضا ي .)1387آموزش کارآفريني در نظام تعليم و
تربيت کشور .کار و جامعه 96 ،و .13-4 ،97
کنجوری ،زکيه و مهدیزاده ،حهين ي .)1392نقش دبيران در آموزش و توسعه تفکر
کارآفريني .پنجمين کنفرانس ملي آموزش .تهران :دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجايي.
گال ،مرديت؛ بورک ،والتر و گال ،جويس ي .)1393روشهای تحقيق کمي و کيفي در
علوم تربيتي و روانشناسي ،جلد اول؛ ترجمه احمدرضا نصر و ديگران .تهران:
سمت؛ دانشگاه شهيد بهشتي.
محمدپور ،احمد ي .)1392روش تحقيق کيفي ضد روش ،جلد دوم .روش .تهران:
انتشارات جامعهشناسان.
مدرسي ،سيده جميله و مدرسي سريزدی ،سيد محمدمهدی ي .)1394کارآفريني.
تهران :انتشارات ترمه.
مالحهيني ،طاهره؛ حجازی ،اسد و نوهابراهيم ،عبدالرحيم ي .)1395نقش عوامل
آموزشي در نگرش کارآفرينانه هنرجويان .رشد آموزش فني حرفهای و کاردانش،
11ي.16-23 ،)3
مهرام ،بهروز و فرخنژاد ،محمدحهن ي .)1388نقش مدرس بهعنوان مؤلفهای از برنامه
درسي در نيل به کارآفريني .پژوهشنامه مطالعات روانشناسي تربيتي.95-112 ،9 ،
نادری ،نادر؛ اميری ،صبا؛ دلانگيزان ،سهراب و جعفری ،حبيب ي .)1394الگوسازی
مفهومي تأثير مؤلفههای آموزش کارآفريني بر نگرش هنرجويان به کهبوکار در
هنرستانهای کاردانش .کارآفريني در کشاورزی 2 ،ي.34-17 ،)2
هيلي ،ژ .ي .)1382آموزش کارآفريني :آموزش حرفهای در کهبوکارهای کوچک.
دانشنامه اقتصاد آموزشوپرورش ،جلد 4؛ ترجمه عبدالحهين نفيهي .تهران:
پژوهشکده تعليم و تربيت وزارت آموزشوپرورش.
يازرلو ،صفرعلي ي .)1395سهم آموزشوپرورش در توسعه کارآفريني .رشد آموزش
فني و حرفهای و کاردانش 12 ،ي.41-37 ،)1
يدالهي فارسي ،جهانگير و ميرعربرضي ،رضا ي .)1388بررسي ارائۀ برنامه درسي
آموزش کارآفريني در رشته علوم تربيتي ،توسعه کارآفريني 2 ،ي.80-61 ،)3
Altinay, A. et al. (2012). The influence of family tradition and
psychological traits on entrepreneurial intention. International
Journal of Hospitality Management, 31, 489-499.

نامة آموزش عالی

30

Anusha, K.; Vijayalakshmi, K. V. L. & Vijayan, N. (2015). A study
on factors that influence decision to pursue entrepreneurship.
International Journal of Social & Interdisciplinary Research, 4
(3), 60-72.
Arasti, Z. & kiani Falavarjani, M. (2012). A study of teaching
methods in entrepreneurship education for graduate student.
Higher Education Studies, 2 (1), 2-10.
Bakar, R & et al. (2015). Entrepreneurship education: experiences in
selected countries. International Education Studies, 8 (1), 88-99.
Burger, L.; Oneill, C. & Mahadea, D. (2005). The impact of previous
knowledge and experience on the entrepreneurial attitudes of
grade 12 learners. South African Journal of Education, 25 (2), 8994.
Canedo, J. C.; Stone, D. L. & Lukaszewski, K. M. (2014). Individual
factors affecting entrepreneurship in Hispanics. Journal of
Managerial psychology, 29 (6), 755-772.
Denanyoh, R.; Adjei, K. & Nyemekye, G. E. (2015). Factors that
Impact on Entrepreneurial Intention of Tertiary Student in Ghana.
International Journal of Business & Social Research, 5 (3), 19-29.
EACEA (2012). Entrepreneurship Education at school in Europe.
European Commission. Eurydice.
Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics
amongst university students some insights for entrepreneurship
education and training in Turkey. Education & Training, 48 (1),
25-38.
Havinal, V. (2009). Management and Entrepreneurship. New Delhi:
AGE International publishers.
Honig، B. (2004). Entrepreneurship Education: toward a model of
contingency–based business planning. Academy of Management
Learning & Education, 3 (3), 258-273.
Ijaz. M.; Yasin, G. & Zafar, M. J. (2012). Culture factors effecting
entrepreneurial behavior among entrepreneurs: Case study of
Multan Pakistan. International Journal of Asian Social Science, 2
(6), 908-917.
Linan, F.; Rodrigues-Cohard, J. & Rueda-Cantuche, J. M. (2005).
Factors affecting entrepreneurial intention levels. Proceedings of
45th congress of the European regional science association,
Amsterdam, 23-25 august.
Moriano, J. A. L. & Gorgievski, M. (2007). Psychology of
entrepreneurship: Research and education. UNED.

31

... واکاوی مؤلفههای مؤثر بر آموزش کارآفرینی جهت ایجاد نگرش

Movahedi, R.; Latifi, S. & Zolikhaei Sayyar, L. (2013). The factors
Affecting Agricultural Students Attitude towards SelfEmployment and Entrepreneurship. International Journal of
Agriculture and Crop Sciences, 5 (16), 1919-1813.
Packham, G & et al. (2010). Attitudes towards Entrepreneurship
education: a comparative analysis. Education Training, 52 (8/9),
568-586.
Potter, J. (2008). Entrepreneurship and Higher Education: Future
Policy Directions. OECD Education & Skills, 18, 313-335.
Pulka, B. M.; Rikwentishe, R. & Ibrahim, B. (2014). Evaluation of
Students’ Attitude towards entrepreneurship education in some
selected universities in North East Nigeria. Global Journal of
Management and Business Research, 14 (8), 1-8.
Rudhumbu, N. et al. (2016). Attitudes of Students towards
Entrepreneurship Education at Two Selected Higher Education
Institutions in Botswana: A Critical Analysis and Reflection.
Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 5 (2), 83-94.
Ras, P. & Pretorius, M. (2007). An entrepreneurial education model
for the Namibian higher education system. Acta cammercii, 7 (1),
DOI: 10.4102/ac.v7i1.52
Schwarz, E. J. et al. (2009). The effects of attitudes and perceived
environment conditions on students’ entrepreneurial intent an
Austrian perspective. Education & Training, 51 (4), 272- 291.
Sexton, D. L. & Smilor, R. S. (1997). Entrepreneurship 2000,
Upstart Publishing Company, Chicago, IL.
Soon, N. K.; Rahman Ahmad, A. & Nadia Ibrahim, N. (2016).
Theory of planned behavior: Undergraduate's entrepreneurial
motivation and Entrepreneurship career intention at a public
university. Journal of Entrepreneurship: research & practice,
vol.1, 1-14.
Tahlil Azim, M & Al-Kahtani, A. (2015). Designing
Entrepreneurship Education and Training Program: In Search of a
Model. Journal of Economics and Sustainable Development,
6(22), 112-127.
Volkmann, Ch. K. & Tokarski, K. O. (2009). Student attitudes to
entrepreneurship. Management & Marketing, 4 (1), 17-38.
Zhang, H. & Zhang, Y. (2013). Psychological Characteristics of
Entrepreneurship of College students in China. Journal of
Pscychology, 4 (3), 159-164.

