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 یفن یدر هنرستان ها ینینظام آموزش کارآفر یمؤلفه ها یبند یتو اولو ییشناسا

 یو حرفه ا
و  4یانملک فرامرز ،3کرم افروز محمد جواد، 2اسالم پناه یممر ،1یزپوریانعز حسن یعل

 5یانیکاو الهام
 

 چکیده
 یدر هنرستان ها ینینظام آموزش کارآفر یمؤلفه ها یبند یتو اولو ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

از  یکی) یبا طرح اکتشاف یبیترک یقپژوهش از روش تحق ینانجام ا یانجام شده است. برا یو حرفه ا یفن
 یکو با تکن ینیکارآفر اتید( استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مصاحبه با اسیختهآم یقتحق یانواع طرح ها

 یمؤلفه بند  یو با استفاده از کدگذار ییدر هنرستان ها شناسا ینینظام آموزش کارآفر یشاخص ها ی،دلف
 یبه دست آمد و برا یهتوافق پرسش نامه اول یب( و ضرCVR) ییمحتوا یینسبت روا ی،صور ییشدند. روا

ونه آماری و نفر از افراد نم 30شد. پس از اجرای پرسشنامه روی نمونه ای به حجم  ینتدو یاجرا در بخش کم
متخصصان  -1پژوهش ی، پایایی کل بدست آمد. جامعه آمارspssاستخراج نتایج آن به  کمک نرم افزار 

هنرآموزان هنرستان  -2و  یفیمختلف کشور( در بخش ک یدر دانشگاه ها ینیرشته کارآفر ین)مدرسینیکارآفر
هدفمند و در بخش  یریبه روش نمونه گ یفیبودند. در بخش ک یالم در بخش کمیاستان ا یو حرفه ا یفن

 یعامل یلپژوهش با استفاده از تحل یجبه عمل آمد. نتا یرینمونه گ یطبقه ا یبه روش خوشه ا یکم
و  یفن یدر هنرستان ها ینیمؤلفه نظام آموزش کارآفر 9 یفی،بخش ک یجو اصالح نتا ییدیو تأ یاکتشاف
 یها یژگیو ینی،ارزش ویژه عبارتند از، آموزش کارآفر که به ترتیب درصد واریانس و ناساییش یحرفه ا

هنرستان ها، ارتباط با  یو سازمانده یریتمد ی،سبک رهبر ی،و شغل یلیمشاوره تحص یان،هنرجو یروانشناخت
، فضا و یراندر فراگ ینیکارآفر یتوسعه مهارت ها ی،محتو یریتی،و مد یتجار یصنعت و مهارت ها

              دارد. یمؤلفه ها تفاوت معنادار یبند یتنشان داد که اولوآزمون  یجزش. نتاآمو یوهو ش یآموزش یزاتتجه

 یو حرفه ا یهنرستان فن، ینینظام آموزش کارآفر،یبند یتاولو، ییشناسا کلمات کلیدی:

                                                 
   یرانکرمانشاه، ا ی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ی،آموزش یریتدکترا، گروه مد یدانشجو1
   یرانکرمانشاه، ا ی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ی،علم یأتو عضو ه یاراستاد2
  یرانکرمانشاه، ا ی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ی،علم یأتو عضو ه یاراستاد 3
   یرانکرمانشاه، ا ی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ی،علم یأتو عضو ه یاراستاد4
   یرانکرمانشاه، ا ی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالم ی،علم یأتو عضو ه یاراستاد5
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 مقدمه
شواهد نشان مي دهد جوامعي كه به منابع انساني و آموزش آن ها متكي هستند تا به منابع 

 به كارآفریني از امروزه(. 1،2112،021اوگوز و آیدینطبيعي، در بلندمدت موفق تر عمل مي كنند)

 امروز متغير جهان بررسي(. 11، 1931)نادري، شود مي یاد اقتصاد در كليدي نقش با متغيري عنوان

 با افرادي به نياز جامعه امروزه كه مي كند مشخص و اشخاص سازمان ها دولت ها، جایگاه تغيير و

 بيایند. كنار امروز جهان زندگي چالش هاي با سازد را قادر ها آن كه دارد كارآفرینانه مهارت هاي
ان و خالقيت انسان ها كارآفریني ازمنابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشري است. منبعي كه به تو

 مي تواند امروزه كه عواملي از یكيبر مي گردد، از یك سو ارزان و از سوي دیگر پایان ناپذیر است. 
 و كارآفریني روحيه از كند، برخورداري دگرگون را كشور یك صنعتي و اجتماعي و اقتصادي چهره
 و تحوالت و تغيير حاضر با عصر كشورهاي تردید بدون(. 9، 1939)روحي،  است كارآفرین انسان

بلند  در كشورها بقاء و تضمين و هستند روبرو المللي و بين اي منطقه ملي، گسترده تهدیدهاي
 گامي و كنند وارد كشور اقتصاد كالبد در اي را تازه خون بتوانند تا است «كارآفریناني» نيازمند مدت

 كشور یك شتابنده حركت نشانه هاي ترین مهم از (.5، 1931بردارند )الواني،  جهت توسعه در مؤثر

 مهارتي است. آموزش براي آن كيفيت سرمایه گذاري و ميزان پایدار، و متوازن توسعه تحقق در

همه  كه حرفه اي و فني و كاردانش هنرستان هاي در سرمایه گذاري این ضرورت كه است پرواضح
 مي گيرد نشأت آنجا از توجه این است. نداندوچ د،ندار دانش آموزان سروكار از زیادي تعداد با ساله

 و توليد كار پرورش قابليت اصلي مراكز عنوان به هنرستان ها توسعه یافته، كشورهاي در امروزه كه
دارد)باقري فر،  قرار آموزشي متوليان جدي توجه مورد كارجو(، دانش آموزاني شهرونداني كارآفرین)نه

 تربيت سرمایه اساسي ركن عنوان به پرورش و آموزش زارتو كنوني، دنياي تحوالت در(. 2، 1935

 و نهادینه توسعه جهت راهكارهایي و داشته ویژه توجه كارآفریني روحيه تقویت به انساني، هاي

 و رشد راهكارها، این نمودن اجرایي مصادیق از (. یكي1، 1932است)آقابابائيان،  داده ارائه آن سازي
 كه است هنرستاني هاي آموزش دیگر عبارت به یا كاردانش و اي حرفه و فني هاي توسعه آموزش

 (.11، 1931رود )نادري،  مي شمار به ها آموزش گونه این بارز كارآفریني خصيصه
 است بوده این امریكایي و اروپایي یافته توسعه كشورهاي از بسياري اعتقاد تاكنون 1311دهه از

 نظام عملكرد از متأثر نحوي به بين المللي در رقابت هاي شكست و اقتصادي رشد كاهش كه

 توسعه مسير در مانعي عنوان به بيكاري مسئله (.2، 1935است)باقري فر،  بوده پرورش و آموزش

                                                 
1 -Oguz and Aydin 
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 تهدیدات مهم ترین از اجتماعي و -چالش هاي اقتصادي عمده ترین از توسعه حال در كشورهاي

یكي از دالیل بيكاري فارغ  (.11، 1931، نادريمي شود) محسوب كشورها ملي توسعه و امنيت براي
التحصيالن دانشگاهي، عدم كسب مهارت و حرفه آموزي مي باشد كه ارتباط مستقيم با نوع آموزش و 

 توجه رغم به كه مي دهد نشان آمده دست تجارب به (.9، 1939دارد)پهلوي،  سيستم آموزشي موجود

 عدیده اي و جدي مشكالت با زش ها هموارهآمو این دانشگاه ها، در كارآفریني آموزش هاي به

 دانش در را كارآفرینانه كارهاي و كسب راه اندازي الزم براي انگيزه نتوانسته اند و بوده مواجه

( نشان داد كه به 1913نتایج پژوهش خدابنده لو) (.15-11، 1935نمایند) اجاقي،  ایجاد آموختگان
ند زمينه پرورش كارآفریني در حد مطلوبي براي آنان عقيده دانش آموزان، هنرستان ها نتوانسته ا

مي  نشان (1912محتشم) و راد آمده توسط پزشكي عمل به بررسي هاي با این حال فراهم كنند.
 ایجاد جاي به و هستند الزم توانمندي هاي فاقد آموزشي، نظام محصول آموختگان دانش كه دهند

 در مخصوصاً شدن، استخدام دنبال به خود ملي عهتوس در مشاركت و و كارآفریني شغلي فرصت هاي

متأسفانه نظام آموزشي ایران به جاي این كه كارآفرین (. 11 -11، 1935هستند)اجاقي،  دولتي بخش
باشد، عمالً كارجو پرور است. به گونه اي كه افراد كارآفرین در این نظام آموزشي كمتر پرورش مي 

ه فرهنگ كار آفریني باید در سطوح مختلف جامعه خصوصاً یابند. نقطه موفقيت و هدف این است ك
قشر تحصيل كرده نهادینه گردد و فرهنگ كارمند پروري كه نتيجه استخدام هاي بي رویه و بدون 
برنامه ریزي در چند دهه گذشته بوده است، جاي خود را به فرهنگ خالقيت و كارآفریني دهد )وطن 

 (.11، 1931خواه ، 
 دانش جمعيت آسان انتقال شيوه ها براي اثرگذارترین از یكي مي تواند كارآفریني آموزش

 بيكاري مي تواند درست آموزش هاي افزایش كه مي دهد باشد. شواهد نشان كار بازار به آموختگان

 جوانان اشتغال ارتقاء فني هاي زمينه از یكي كارآفریني آموزش (.11، 1935دهد )اجاقي ، كاهش را

جو  ایجاد با ها (. دانشگاه91، 1935است)شكاري،  گرفته عهده بر 1ين المللي كارب سازمان كه است
 داشته تحوالت انعطاف و تغيير به نسبت و باشند كارآفرین توانند مي نوآور و خالق پذیر، انعطاف

 ر سند تحول بنيادین آموزش و پرورش، تنظيم و اجراي برنامهد (.159، 2،2111مانرو و اگيدوباشند)
آموزان دوره متوسطه در هاي تحصيلي به ویژه دانشع كارآفریني و مهارت آموزي براي تمام دورهجام

انداز مدرسه در افق سند چشم مطابقبرنامه درسي و آموزشي از راهكارهاي اجرایي سند مذكور است. 
در بعد  ، مدرسه كانون عرضه خدمات و فرصت هاي تعليم و تربيتي  براي دانش آموزان به ویژه1111

                                                 
1- International Labour Organization 
2 -Manero and Egido 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd3vXu4-XRAhXFB5oKHYjoDagQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&sig2=kBR8pU-U7uvfzMe2VtyvFQ
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و رسالت آموزش و پرورش در تأمين نيروي انساني مورد كارآفریني است. با عنایت به اسناد فرادستي 
نياز جامعه به ویژه در زمينه كسب و كار هر ساله منابع زیادي از حيث مالي، مادي و انساني صرف 

ه ریزي و الگوي مناسب آموزش هاي مهارتي با رویكرد كارآفریني در هنرستان ها مي شود. نبود برنام
براي آموزش كارآفریني در این هنرستان ها موجب اتالف منابع مذكور، كيفيت پایين نظام آموزشي و 

 و توليد كلي هاي سياست راستاي درپرورش فارغ التحصيالن كارجو به جاي كارآفرین مي شود. 
اخير مبني بر اهميت و  الس چند در رهبري معظم مقام فرمایشات ایراني، سرمایه و كار از حمایت

 اقتصاد"عنوان به1930سال نامگذاري جایگاه اقتصاد در رفع نيازهاي فردي و اجتماعي به ویژه در

 كشور، افزایش علمي جامع نقشه اجراي و سازي پياده بنيان، دانش ، اقتصاد"توليد و اشتغال مقاومتي،

استاني در  و كشوري كارآفرینان ینآفر نقش تجارب به توجه با و محصوالت صادرات و توليد سهم
توليد و اشتغال، خالء هاي موجود در كيفيت آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي كه 

و همچنين ضرورت ارائه مدل آموزش كار  به آن ها اشاره گردید، باال بودن نرخ بيكاري در كشور
كمي، نسبت به  -انجام یك پژوهش كيفي پژوهشگر برآن شد تا باآفریني در هنرستان هاي مذكور، 

شناسایي مؤلفه هاي نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي اقدام نماید. شناسایي 
این مؤلفه ها مي تواند در بررسي وضعيت موجود نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و 

موزشي و درسي و مجریان آموزش و پرورش آیزان مورد استفاده تصميم گيران بویژه برنامه رحرفه اي 
 قرار گيرد و به بهبود كيفيت آموزش ها كمك نماید.

 

 مبانی نظری و پژوهشی
 ها مشي خط این از برخي دارد متعددي انواع جهان در كارآفریني ي توسعه مشي هاي خط      

كارآفریني  آموزش جامعه، در هكارآفرینان فرهنگ و رفتار نگرش، دانش، ي توسعه و ایجاد، از عبارتند
(. كارآفریني فرآیندي است كه طي آن فرد كارآفرین با ارائه ایده و فكر 11-3، 1913و... )رحمتي، 

جدید ایجاد كسب و كار با قبول مخاطره و تحمل ریسك، محصول و خدمت جدید را ارائه مي 
این است كه چگونه این امر  كارآفریني قابل آموزش است اما پرسش (.10، 1935كند)سعيدي كيا، 

 (.2111 ،1طرح كسب و كار باید باشد)گوتيرز و باكروصورت مي گيرد. آموزش كارآفریني فراتر از 
در هر كشوري نظام آموزش و پرورش یكي از نظام هاي مهم اجتماعي است. رسالت این نظام 

يرات مطلوب در شناخت ها، عالوه بر انتقال ميراث فرهنگي و تجارب بشري به نسل جدید، ایجاد تغي

                                                 
1 -Gutiérrez and Baquero  
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نگرش ها و در نهایت رفتار كودكان، نوجوانان و جوانان است. مروري بر تاریخچه كارآفریني نشان مي 
، 2111، 1دهد پژوهشگران زیادي بر این باورند كه فرایند كار آفریني قابل آموزش است) فایول و گایلي

ین طریق مي توان افراد را به سمت كارآفریني ( و از ا2111، 1، فيت2111، 9، هيندل2115، 2كوراتكو
 مي دهد نشان كشورها اكثر در كارآفریني آموزش هاي (. تجربه15، 1935سوق داد) محمدكاظمي، 

(. 11، 1931نگار  مه و فر ، به نقل از پيكري1931كرد)نادري،  تربيت كارآفرین توان مي آموزش با
امروزه  آموزشي است، نظام تقویت به خاص توجه ،كارآفریني ي توسعه در اثرگذار عوامل از یكي

 و آموزش هاي تحصيلي، پایه ي همه در توسعه حال در و یافته توسعه كشورهاي تمام در تقریبا
(. پژوهش ها نشان مي دهد كه مهم ترین 3، 1913دارد) رحمتي،  اي ویژه جایگاه كارآفریني ترویج

ل، بروز روحيه كار آفریني در افراد از طریق آموزش عامل مؤثر در حركت كار آفریني از قوه به فع
 مند، آگاهانه نظام فرآیندي كارآفریني آموزش ساده، تعریف یك در (.35، 1911است)یدالهي فارسي، 

تربيت  خالق صورتي به بالقوه توان داراي ولي كارآفرین افراد غير آن طي كه باشد گرا مي هدف و
یني فعاليتي است كه از آن براي انتقال دانش و اطالعات مورد نياز مي گردند. در واقع، آموزش كارآفر

جهت كارآفریني استفاده مي شود كه افزایش، بهبود و توسعه نگرش ها، مهارت ها و توانایي هاي افراد 
 آموزش این ي ارائه از هدف واقع (. در19، 1911غير كارآفرین را در پي خواهد داشت) شاه حسيني، 

هاي  فرصت از استفاده دنبال به ها دوره قبيل این است. نوآور و خالق افرادي ورشپر تربيت و ها
 هاي افراد گرایش و انگيزش بهبود مشكالت، حل به تمایل پذیري، مخاطره شده، فراهم مناسب

 و براي شروع الزم مهارت و انگيزش دانش، كارآفریني، آموزش(. 01، 1911است)سعيدي مهرآباد، 
، به نقل از چو، 1931كند)دهمرده و همكاران،  مي فراهم را موفق كار و كسب یك ورام روند پيشبرد
 را افراد است توانسته هایي آموزش كه چنين است داده نشان باره این در اروپا در (. مطالعات2، 1331

 نرخ يجهكند درنت كارآفریني حوزه متفكران یا كارآفرین به تبدیل را آنها و بارآورد به پذیرتر مسئوليت

، به نقل از اوربانو و 1931است)دهمرده و همكاران،  شده كمتر كارها و كسب شكست و بيكاري
 هاي قابليت بهبود و كارآفریني مسير در بيشتر افراد پرورش منظور به (. بنابراین2، 2111همكاران، 

)دهمرده و كند  مي پيدا زیادي اهميت كارآفریني آموزش هاي مدل آن ها، تبيين كارآفرینانه
است مانند  مطرح شده تاكنون هاي مختلفي در زمينه آموزش كارآفریني مدل(. 2، 1931، همكاران
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 آموزش اي دایره كارآفریني، مدل آموزش هرمي (، مدل1330 1)هاینس كارآفریني آموزش مدل

جاذبه  ای متمركز كارآفریني آموزش (، مدل2111)2آگرمن و هایتي كارآفریني آموزش كارآفریني، مدل
( و ... كه بيشتر 2119استریتر، تشعشعي) یا غيرمتمركز كارآفریني آموزش (، مدل2119، 9اي) استریتر

( و هایتي 1330ها تناسب دارند و دو مدل آموزش كارآفریني هاینس ) با آموزش كارآفریني در دانشگاه
ي فني و حرفه اي تشریح ( به دليل تناسب بيشتر با آموزش كارآفریني در هنرستان ها2111و آگرمن)
 مي گردد.
هاي  برنامه جدولي را براي فرایندي هاینس درمدل، (1330، )هاینس كارآفریني آموزش مدل
كارآفریني،  برنامه هرگونه اهداف دست یابي به براي كند كه مي داده، بيان ارائه كارآفریني آموزش

 باچه«باید بين مفاهيم همچنين .اشدب شده تنظيم ویادگيري براي دانش، مهارت دقيقي باید اهداف

، دانشجویان هاي این جدول شامل داده .شد تمایز قائل» رایادگرفتن چيز چه« و » یادگرفتن كسي
 به والدیني، احترام ها، تأثير قبلي، انگيزش، شخصيت، نيازها/عالیق، استقالل، نگرش دانش )مباني

 دروني، نوآوري، توسعه كارآفریني، كارآفریني تعریفآموزش:) محتوايكاري(،  ها و تجربه خود، ارزش

 افراد، كار ایده، مالي، توليد، قوانين، مدیریت پذیري بازار، امكان ایده، تحقيق جدید، توليد محصول

ها(،  سخنراني و مطالعه آموزش)تعليمي،، آموزش كار، بازاریابي و مدیریت(، روش و تيمي، كسب
 تيمي، كار سازي، شبيه مشكل، كردن حل ها، ارائه وردي،م مطالعات گروهي، مهارت)مباحث ایجاد

، مشورتي( و نتایج شغلي، ریزي برنامه شخصي، گذاري هدف مغزي، )طوفان ها(، كشف پروژه
 مدیریت، كار، و اشتغالي، كسب خود آميز، مخاطره كار و )كسب دانش مطمئن(، شخصي)ارتباط

 اي پذیري( و حرفه خطر ارتباط، گيري، تصميم مشكل، حل بازار، تحليل و تجزیه هاي مهارت

ساختار( مي باشد)دهمرده،  بدون شغلي انداز چشم تر، گسترده شغلي هاي گزینه یافته، بهبود )دانش
 آگرمن و هایتي توسط اي مطالعه در، (2111آگرمن) و هایتي كارآفریني آموزش مدل(. 1-5، 1931

اهداف)یادگيري ، شامل كه شد آن ارائه وايمحت و تدریس اهداف شامل آموزش كارآفریني از مدلي
مفهوم كارآفریني، یادگيري فرایند كارآفریني و یادگيري كارآفرین شدن( و محتوا) عملي كه كارآفرین 
انجام مي دهد، ماهيت كارآفریني، نياز به كارآفرینان، منابع كارآفریني، ایجاد ارزش در سازمان ها و 
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نحوه شروع یك كسب و كار كوچك سود آور( مي  حرفه هاي موجود، توسعه و مهارت و
 (.0، 1931باشد)دهمرده، 

برنامه درسي مدارس براي تقویت  -1، ؤثرند از جملهعوامل متعددي بر آموزش كارآفریني م
كارآفریني باید، شامل كليه تجارب و فرصت هاي یادگيري باشد كه به صورت رسمي و غير رسمي 

شي به منظور ایجاد تغيير مطلوب در دانش ها، مهارت ها و نگرش تحت نظارت و مسئوليت نظام آموز
(. 115، 1931هاي آموزان بررسي و اجرا شود و عملكرد و بازده آن مورد ارزیابي قرار گيرد) امين زاده، 

 آموزشگران از نظرخواهي ( ازطریق2112)1هيلز، كارآفریني مدرسان مهارت -9محتواي درسي -2

 دروس دوره ها، در بایستي كساني كه دارند عقيده ها آن اكثر كه افتدری مختلف دانشگاه هاي

 كارآفرینان با كردن سابقه كار حداقل یا و كارآفرینانه كار تجربه خود كه كنند تدریس را كارآفریني

 سطح در آموزش كارآفریني چالش هاي از یكي كه داشته اند اظهار متعدد محققان باشند. داشته را

 امروزه، سياست ها و برنامه ها -1(. 11، 1935اجاقي، است) توانمند مدرس مبودك عالي، آموزش

 است معتقد كالرك بارتون صرف نيست. آموزه هاي یك سري یادگيري براي مكاني دیگر دانشگاه

 تخصصي ارزش هاي بتوانند بوده و كارآفرین كه هستند پویا دانشگاه هایي یكم و بيست قرن در كه

ابزارهاي  -5(. 11، 2119، 2كالرك ، به نقل از1935اجاقي و همكاران، نمایند) فيقتل را مدیریتي و
امروزه براي آموزش كارآفریني عالوه بر روش هاي آموزشي متنوع، باید از ابزارهاي آموزشي ، عملي

 افزایش توانمند سازي روان شناختي فرآیند، شناختي روان توانمندسازي -0مختلفي نيز استفاده شود. 

 آنان ناتواني موجب كه شرایطي است  حذف و شناسایي طریق از كاركنان در شایستگي حساسا

 انجام نسبت به دروني انگيزش افزایش فرآیند از است عبارت شناختي روان است. توانمندسازي شده

 حق داشتن و بودن دار معني شایستگي، بودن، موثر شناختي بعد چهار در محوله وظایف

 (.112، 1913ري، انتخاب)اميركبي
( به نقد و بررسي سياست ها و شيوه آموزش كارآفرین در مالزي 2110و همكاران ) 9شمس الدین

بهبود سياست هاي كنوني آموزش ، نشان داد تمركز دولت بر این جنبه ها بوده است پرداختند. یافته ها
كارآفرینان جوان، و نياز به  كارآفریني، ارائه برنامه هاي كارآفریني مختلف به منظور افزایش تعداد

( تاثير آموزش كارآفریني 2115) 1راچ و هالسينك توانمندسازي آموزش كارآفریني در فارغ التحصيالن.
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ثر است. به ویژه دانش ؤكارآفریني م یافته ها نشان دادند آموزش را بر رفتار كارآفریني بررسي كردند.
ند، نگرش و كنترل رفتاري درك شده باالیي را آموزاني كه در دوره هاي كارآفریني شركت مي كن

 مؤلفه هاي توسعه ي"در پژوهشي تحت عنواننيز  (1931شریف زاده و عبداله زاده )نشان مي دهند. 

مجموعه  اولویت بندي و شناسایي هدف كه با "كشاورزي عالي نظام آموزش در كارآفریني آموزش
 نشانگر 153، دادند انجام كشاورزي عالي آموزش هحوز در كارآفریني مؤلفه هاي آموزش از نمایا اي

ي، كارآفرین آموزش برنامه ریزي ،كارآفریني آموزش ش شناسي رو توسعه ) مؤلفه هشت قالب در
آموزش  براي حرفه اي توسعه، كارآفریني آموزش درباره پژوهش، كارآفریني آموزش محتواي

 و كارآفریني فرهنگ ترویج ،كشاورزي در كارآفریني آموزش اندركاران دست، كشاورزي كارآفریني
 آموزش مؤلفه هاي توسعه ي ( به عنوانكارآفرین آموزش براي نهادي توسعه و ظرفيت سازي

( 1931رتبه بندي كردند. نادري و همكاران)  و دسته بندي كشاورزي عالي نظام آموزش در كارآفریني
 نگرش بر كارآفریني آموزش يها مؤلفه تأثير مفهومي الگوسازي "در پژوهشي تحت عنوان 

را شامل  كارآفریني آموزش هاي مؤلفه "كاردانش هاي هنرستان در كار و به كسب هنرجویان
آموزشي، سبك  تجهيزات و مربيان، فضا هاي هنرجویان، ویژگي شخصيتي هاي ویژگي، متغيرهاي

 گوهاي  تربيتيو ال آموزش  هاي آموزش، شيوه شغلي، محتواي و تحصيلي مشاوره تحولي، رهبري

 و شناسایي "تحت عنوان پژوهشي (در1910همكاران) و پور خسرويخانواده مي دانند.  در هنرجویان
- علمي عالي آموزش مراكز دانشجویان كارآفرینانه انمنديتو بر مؤثر آموزشي تحليل مؤلفه هاي

 ، محتوايآموزشي هاي روش مدرسان، هاي توانایي كه یافتند دست نتيجه این به  "كاربردي

 دارند. به اصالحات نياز كه هستند آموزشي اثرگذار هاي مؤلفه جمله از آموزشي، تجهيزات و آموزش
 

 روش پژوهش 
هدف از پژوهش حاضر شناسایي و اولویت بندي مؤلفه هاي نظام آموزش كارآفریني در هنرستان 

 يخته( است، استفادهكمي)آم –كيفيتحقيق  طرح اكتشافي كه یكي از انواع طرح هاي از ها بود.
اساتيد دانشگاه هاي مختلف كشور ) مدرسيني  -1، جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از .گردید

هنرآموزان هنرستان فني و حرفه اي  -2كه در رشته كارآفریني تدریس داشتند( در بخش كيفي و 
كيفي به روش نمونه مرد(. در بخش  251زن و 191نفر)  911استان ایالم در بخش كمي به تعداد 

نفر از خبرگان رشته كارآفریني انتخاب و با استفاده از مصاحبه و تكنيك دلفي دو  25گيري هدفمند
مرحله اي تا مرحله اشباع اطالعاتي كار ادامه یافت. در بخش كمي به روش نمونه گيري  خوشه اي 

 كيفي مرحله درگردید. نفر از هنرآموزان هنرستان هاي فني و حرفه اي انتخاب  201طبقه اي 
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شد. پس از تحليل داده هاي انبوه حاصل از مصاحبه، چند مرحله  مصاحبه اساتيد از نفر 12 پژوهش با
كد گذاري،  محاسبه نسبت روایي محتوایي، نظر سنجي و ضریب توافق در بين نمونه بخش 

هشت مؤلفه ه اي با نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرف نفر(، پرسشنامه 25كيفي)
)آموزش كارآفریني، ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان، مشاوره تحصيلي و شغلي، سبك رهبري، 
مدیریت و سازماندهي هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و مدیریتي، محتوي، توسعه 

اي اجرا در بخش بر شاخص 01مهارت هاي كارآفریني در فراگيران و فضا و تجهيزات آموزشي( و 
به منظور محاسبه ي پایایي )همساني دروني شد.  ليكرت، طراحي گزینه اي پنج كمي براساس طيف

 spssنتایج آن با كمك نرم افزار  نفر از آزمودني ها قرار گرفت و 91در اختيار سؤاالت(، پرسشنامه 
 كه ضریب آلفاي كرونباخ آن مناسب بود. استخراج گردید

ي، و استنباط يفيآمار توص يداده ها از روش ها ليتحل هیتجز درپرسشنامه، پس از اجراي    
 (انسیو وار اري)انحراف معي پراكندگ ي( و شاخص هاانهيو م نيانگي)مي مركز شیگرا يشاخص ها
تحليل عاملي اكتشافي براي مؤلفه بندي و از تحليل عاملي  نيهمچنو  پژوهش يداده ها فيجهت توص

نظام آموزش و آزمون فریدمن براي اولویت بندي مؤلفه هاي پرسشنامه  روایي سازه تأیيدي براي تعيين
براي دست یابي به اهداف پژوهش، استفاده گردید.  كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي

 نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه ايمؤلفه هاي  -1، سؤاالت زیر مطرح شد
 است؟ چگونه نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه ايمؤلفه هاي یت اولو -2؟ كدامند

 

 یافته ها
پس از اجرا و گردآوري پرسشنامه ها در بخش كمي) هنرآموزان هنرستان هاي فني و حرفه اي( 

انجام  SPSSبا استفاده از نرم افزار 1(EFA)شافيتتحليل عاملي اكبراي تحليل و بررسي نتایج ابتدا 
به منظور دسته بندي كردن گویه هاي مربوط به نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و شد. 

 ،كفایت حجم نمونه براي بررسي، KMOآزمون از  ابتدا  ،حرفه اي و انجام تحليل عاملي اكتشافي
یج آن در نتا همچنين آزمون كرویت بارتلت براي بررسي توانایي عاملي بودن داده ها استفاده گردید.

 آمده است.(1جدول)
 

 

 

                                                 
1 . Exploratory function analysis 
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 و آزمون كرویت بارتلت KMOنتایج آزمون  -1جدول 
 310/1 (KMOالكين)-مایر-آزمون كایزر

 111/12193 ضریب خي دو: آزمون كرویت بارتلت

 1111 درجه آزادي:

 111/1 سطح معني داري:

است كه این مقدار  310/1برابر  KMO( نشان مي دهد، مقدار معيار 1همانطور كه نتایج جدول)
بيانگر كفایت حجم نمونه براي اجراي تحليل عاملي اكتشافي مي باشد و داده هاي تحقيق قابل تقليل 

( با 111/12193به تعدادي عامل هاي زیربنایي و بنيادي مي باشد. همچنين نتيجه ي آزمون بارتلت)
ار عاملي است و نشان مي بيانگر تفكيك درست عامل ها بر اساس ضرایب ب 111/1سطح معني داري 

دهد كه از یك طرف بين گویه هاي داخل عامل همبستگي باالیي وجود دارد و از طرف دیگر بين 
هدف اصلي از گویه هاي یك عامل با گویه هاي عامل دیگر، هيچگونه همبستگي مشاهده نمي شود. 

ي چند متغيره است. در روش شناسي تحليل عاملي اكتشافي، بررسي ساختار وضعيت موجود در داده ها
این تحليل متغيرهایي كه همبستگي باالیي)چه مثبت و چه منفي( باهم دارند، احتماالً تحت تاثير 

هاي  مؤلفهي كه نسبت به هم تقریباً همبستگي ندارند، از یهاي یكساني هستند، اما متغير ها مؤلفه
ها یا متغير  مؤلفهاست كه براي برآورد ثير مي پذیرند. تحليل عاملي اكتشافي تكنيك آماري أمتفاوتي ت

هاي پنهان از یك طرف و كاهش تعداد زیادي متغير به تعداد كمتري عامل از طرف دیگر به كار مي 
كار برده مي شود كه حتي المقدور از تعداد ه رود. بنابراین روش تحليل مؤلفه هاي اصلي با این هدف ب

ل بيرون كشيده شود كه هر یك از این عوامل از روي زیادي متغير مشاهده شده، شمار معدودي عام
عامل طبقه  3استفاده از تحليل عاملي اكتشافي سؤاالت را در متغيرها و معني آن ها تفسير مي شوند. 

در مرحله بعد مي بندي كرد. سپس بر اساس ماهيت درون سواالت هر عامل، نام گذاري شدند. 
( نتایج تعيين تعداد عوامل پنهان برحسب 2پردازیم. در جدول )بایست به شناسایي تعداد عوامل پنهان ب

 مقادیر ویژه ارائه شده است. 
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 تبيين واریانس نهایي)كل( پرسشنامه ي نظام آموزشي كارآفریني. -2جدول 
 عوامل مجموع مجذور چرخشي مجموع مجذور غير چرخشي

درصد  كل
 واریانس

در صد 
 تراكمي

درصد  كل
 واریانس

در صد 
 تراكمي

25/211 12/111 12/111 1/212 11/121 11/121  

 آموزش كارآفریني-1 21/113 11/101 0/959 13/139 0/112 9/119

 ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان -2 91/911 3/551 5/091 59/901 1/111 2/109

 مشاوره تحصيلي و شغلي -9 19/111 1/019 5/111 50/111 9/911 1/331

سبك رهبري، مدیریت و سازماندهي  -1 51/111 1/101 1/111 53/011 2/151 1/010
 هنرستان ها

ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و  -5 51/112 0/135 1/101 02/121 2/129 1/191
 مدیریتي

 توجه به محتوي -0 02/151 1/113 2/111 01/110 2/113 1/213

 توسعه مهارت هاي كارآفریني در فراگيران -1 05/510 9/955 1/313 00/111 2/112 1/111

 هيزات آموزشيفضا و تج-1 01/102 2/950 1/931 01/102 1/111 1/111

 مؤلفهمقدار كل به وضعيت ویژه اشاره دارد. همانطور كه نتایج نشان مي دهد  (2) جدول با توجه
( متغير ها را 121/11انس)( را دارد كه بيشترین واری212/1آموزش كارآفریني بيشترین مقدار ویژه)

( كه كمترین واریانس) 931/1شيوه آموزش كمترین مقدار ویژه را دارد) مؤلفهتبيين مي كند. و 
هایي كه مقدار ویژه آن ها كمتر از  مؤلفه( متغير ها را تبيين مي كند. بر اساس مالك كيزر، 950/2
ول فوق همچنين نشان مي دهد كه با نتایج جد است در انتخاب عامل ها به حساب نيامده اند. 1عدد 
درصد از واریانس كل نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني  01بندي گویه ها تا حدود  مؤلفه

نمودار زیر)نمودار  متفاوتي كه شناسایي شده، تبيين نمائيم. مؤلفه 3و حرفه اي را مي توانيم بر اساس 
SCREEلي مبني بر تعداد مناسب عامل ها را به صورت ( مي باشد. این نمودار نتایج جدول قب

تصویري نشان مي دهد. همانند معيار وضعيت ویژه، از طریق این نمودار تعداد عامل ها را مي توان 
عامل، مقدار ارزش ویژه ي باالتر از یك  3مشخص نمود. همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود، 

 عامل مي باشد. 3 گویه قابل تقليل به 53دارند. یعني مجموع 
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 نمودار سنگریزه جهت نمایش مؤلفه هاي نظام آموزشي كارآفرین. -1نمودار 

 ماتریس عناصر چرخش یافته

 .ماتریس عناصر چرخش یافته.  -9جدول
مؤلفه 

ها/شماره 
سؤال/ بار 

 عاملي

5 1 9 2 1 

.151 91 .113 91 .101 21 .011 15 .192 1 

.112 91 .111 91 .192 25 .011 10 .012 2 

.001 93 .011 92 .112 20 .011 11 .091 9 

.051 11 .019 99 .111 21 .001 11 .091 1 

.051 11 .013 91 .091 21 .013 13 .010 5 

.011 12 .010 95 .500 23 .021 21 .011 0 

  .135 90   .011 21 .013 1 

3 1 1 0 .131 22 .011 1 

.531 51 .111 55 .533 13 .111 19 .112 29 .511 3 

.591 53 .001 50 .500 51 .031 11   .501 11 

  .091 51 .552 51 .095 15   .511 11 

    .513 52 .029 10   .510 12 

    .520 59 .010 11   .192 19 

    .521 51 .130 11   .111 11 

با توجه به معني دار بودن آزمون بارتلت، براي تفكيك و نام گذاري عامل ها از تكنيك چرخش 
واریماكس استفاده گردید. نتایج تحليل عاملي اكتشافي با دسته بندي اوليه گویه ها تا حدودي 
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 ( نتایج تحليل عوامل پرسشنامه ي نظام آموزش كارآفریني1هماهنگي و هم خواني دارد. در جدول )
 در هنرستان هاي فني و حرفه اي با روش مؤلفه هاي اصلي نشان داده شده است.

 تحليل عوامل پرسشنامه ي نظام آموزش كارآفریني -1جدول 
درصد واریانس  ارزش ویژه عوامل و گویه ها

 تبيين شده
درصد واریانس 
 تجمعي تبيين شده

 121/11 121/11 212/1 آموزش كارآفریني ، 1عامل 

بهره گيري از كارآفرینان موفق جهت انتقال دانش ضمني  -2اء روحيه خالقيت با گنجاندن مباني مربوطه در طي دوره متوسطه فني.ارتق-1
 پروژه انجام -1مراكزكارآفریني. كسب و كارهاي موفق محلي و تخصصي با محوریت بازدید از -برگزاري اردوهاي علمي -9به هنرجویان.

 تدریس نوین هاي روش از استفاده هنرآموزان -5تحصيل. حين در جدید كارهاي و كسب ایجاد پيرامون عملي توسط هنرجویان هاي
تربيت كارآفرینان متخصص هر  -1لحاظ نمودن رویكرد كارآفرینانه در ارزشيابي دروس. -.0سنتي هاي روش به جاي  چندگانه و خالقانه

آموزش فرایندكارآفریني، ترغيب، تشویق، ایجاد انگيزه در دانش آموزان به  -1ته.رشته با استفاده از تدریس دروس تخصصي مربوط به آن رش
با هدف مشخص، تشویق دانش آموزان به ایده پردازي و همكاري در تاسيس  تدوین برنامه آموزش كارآفریني -3عنوان اهداف این آموزش.

به سمت و سوي محصوالت و خدماتي كه در كشور داراي مزیت  جهت گيري مباني كارآفریني -11یا اقدام براي تاسيس بنگاه كارآفریني.
هنرجویان شـيوه هاي مدیریـت امـور مالـي )انـواع منابـع مالـي، تاميـن مالـي  -12تربيت مربي كارآفرین در هنرستان ها. -11نسبي است.

ع علمي متنوع و ارتباط و تبادل نظر با شبكه ها و مجامع آشنایي هنرآموزان به منابع و مراج -19و سـرمایه گذاري مخاطره پذیر( را فرا گيرند.
 داشتن تجربه كارآفریني موفق هنرآموزان. -11كارآفریني.

 113/21 101/11 959/0 ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان ، 2عامل 

از ویژگي نياز به موفقيت به  برخورداري هنرجویان -10ایجاد عالقه و رغبت در هنرجویان جهت تحقيق و مطالعه توسط هنرآموزان.-15
برخورداري هنرجویان از  -11برخورداري هنرجویان از ویژگي خالقيت و نوآوري به عنوان پتانسيل كارآفریني. -11عنوان پتانسيل كارآفریني.

شكست باال به عنوان و تحمل   ریسك پذیريبرخورداري هنرجویان از ویژگي  -13ویژگي اعتماد به نفس باال به عنوان پتانسيل كارآفریني.
برخورداري هنرجویان  -21برخورداري هنرجویان از ویژگي خوداتكایي و كنترل دروني به عنوان پتانسيل كارآفریني. -21پتانسيل كارآفریني.

 -29یني.به عنوان پتانسيل كارآفر تحمل ابهامبرخورداري هنرجویان از ویژگي  -22از ویژگي فرصت گرایي به عنوان پتانسيل كارآفریني.
 برخورداري هنرجویان از ویژگي استقالل طلبي به عنوان پتانسيل كارآفریني.

 911/91 551/3 091/5 مشاوره تحصيلي و شغلي ، 9عامل 

وجود مشاور تحصيلي و شغلي  -25راه اندازي تعاوني ها،  فروشگاه ها و كسب و كارهاي كوچك در محل تحصيل توسط دانش آموزان. -21
برنامه ریزي مشاور جهت دعوت از كار آفرینان موفق براي  -21گزاري جلسات مشاوره تحصيلي و شغلي براي هنرجویان.بر -20مجرب.

برنامه ریزي مشاور جهت شناسایي عالقه و استعداد كار آفریني هنرجویان و برنامه ریزي براي  -21سخنراني در جلسات مشاوره شغلي.
 برگزاري همایش هاي محلي در خصوص كارآفریني.برنامه ریزي مشاور جهت  -23هدایت آنان به سمت و سوي كارآفریني.

 111/19 019/1 111/5 سبك رهبري، مدیریت و سازماندهي هنرستان ها ، 1عامل 

تخصص، عالقه و  -92مشاركت هنرآموزان و هنرجویان در تصميم گيري ها. -91در هنرستان توسط مدیر.سبك رهبري تحولي -91
 -95در هنرستان.تشكيل كميته كارآفریني  -91ترویج روحيه و فرهنگ كار آفریني در هنرستان. -99در فرایند كارآفریني. درگيري مدیر

 در هنرستان. ترویج سبك رهبري خدمت گزار -90در هنرستان. ترویج سبك رهبري معنوي
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 111/51 101/1 111/1 ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و مدیریتي ، 5عامل 

شناسایي صنایع متناسب با شرایط محيطي و دعوت از صاحبان این صنایع براي سخنراني در جلسات و  ارتباط هنرستان  با صنعت-91
هاي اقتصادي  و راه اندازي نشریه كار آفریني براي معرفي اشتراك مجالت و روزنامه -91هنرجویان و معرفي كسب و كار و كارآفریني.

برگزاري  -11جلب حمایت مادي و معنوي صاحبان صنایع و مجامع كارآفریني براي هنرجویان كارآفرین. -93.كسب و كار و كارآفرینيي
ایجاد انعطاف در زمان آموزش و یادگيري با  -11برخي كالس هاي  مهارتي رشته هاي فني در محل هاي كسب و كار و كارآفریني مرتبط.

برنامه ریزي براي اختصاص زمان بيشتر به فعاليت هاي عملي كسب و كار و  -12خط.استفاده از آموزش هاي فناورانه منعطف و غير بر
 كارآفریني.

 112/51 135/0 101/1 توجه به محتوي ، 0عامل 

متناسب بودن محتوي درسي با شغل و نيازهاي  -11انطباق محتوي درسي با پيشرفت علمي و تكنولوژي )به روز  و كاربردي بودن(.-19
محتوي  -10انعطاف پذیري محتوي درسي و مبتني بر تحوالت فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي. -15جمله مدیریت و بازاریابي. بازار كار از

مرتبـط بـا  خالقيت،كارآفرینـي و جدید وجود مباحـث و موضوعـات  -11درسي نياز به موفقيت و كنترل دروني در هنرجو را تقویت كند.
 لحاظ نمودن رویكرد كارآفرینانه در دروس و منابع درسي. -11ـي.كسـب و كار در برنامـه درس

 151/02 113/1 111/2 توسعه مهارت هاي كارآفریني در فراگيران ، 1عامل 

هنرجویان تدوین یك طرح كسب و كار را در رشته تحصيلي خود فرا  -51هنرجویان شيوه هاي بازاریابي و فروش را فرا گيرند.-13
هنرجویان با مهارت هاي تحليل محيط براي تشخيص فرصت  -52زان مهارتها و ویژگي هاي فردي كارآفرینانه دارا باشند.هنرآمو -51گيرند.

برخورداري هنرجویان از ویژگي  -51به هنرجویان خودكارآمدي در تصميم گيري شغلي آموزش داده شود. -59هاي كارآفریني آشنا شوند. 
 ریني به عنوان پتانسيل كارآفریني.نگرش مثبت نسبت به یادگيري و كارآف

 510/05 955/9 313/1 فضا و تجهيزات آموزشي ، 1عامل 

تجهيزات آموزشي كافي،به روز، مطابق با  -50وجود فضاي استاندارد كارگاهي در هنرستان براي ارائه آموزش ها به صورت عملي.-55
 از تكنولوژي اطالعات. بهره مندي -51استاندادهاي جهاني و متناسب با هر رشته  فني.

 102/01 950/2 931/1 شيوه آموزش ، 3عامل 

 هاي كارگاه برگزاري و اسالید و فيلم نمایش -53آنها )بحث و گفتگو(. نظرات از استفاده و درسي مباحث در هنرجویان دادن شركت-51

 در مراكز كار آفریني. آموزشي در هنرستان و

 3، و چرخش واریماكس روش تحليل مؤلفه هاي اصلي بهي استفاده از تحليل عاملي اكتشافبا 
 مؤلفههر  ،با ارزش ویژه ي بزرگتر از یك استخراج شد. سپس بر اساس ماهيت درون سؤاالت مؤلفه

نتایج تحليل عاملي یكي از خرده مؤلفه ها را به دليل پایين بودن بار عاملي حذف نمود  نام گذاري شد.
مؤلفه نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و  3ون سؤاالت و در نهایت بر اساس ماهيت در

درصد  01روي هم حدود شناسایي و تأیيد شدند كه  به ترتيب درصد واریانس ارزش ویژهحرفه اي 
این نتایج،  يين مي كنند.بواریانس نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي را ت

م آموزشي كارآفرین در هنرستان هاي فني و حرفه اي را به منزله ي روایي سازه ي پرسشنامه نظا
ابزاري چند بعدي براي ارزیابي و اندازه گيري وضعيت موجود نظام آموزشي كارآفرین در هنرستان 
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نتایج هاي فني و حرفه اي مورد تأیيد قرار داده اند و در واقع مدل مفهومي پژوهش ترسيم شد. 
 در جدول مؤلفهاستخراج شده و شماره سؤاالت نشان دهنده هر  ؤلفه هايمتحليل عاملي اكتشافي، 

 نشان داده شده است. (1)
در پژوهش حاضر اعتبار سازه اي با استفاده از تحليل عامل تأیيدي مورد بررسي واقع شده است و 

املي از این شكل از تحليل ع تنها درونداد در تحليل عاملي ماتریس همبستگي بين متغيرها مي باشد.
مدل عاملي مرتبه ي اول در حالت تخمين استاندارد محاسبه مي شوند.   LISRELطریق نرم افزار 

، RMSEA=111/1) تحليل عاملي مرتبه اول شاخص هاي برازشاجرا شد،  tآزمون معني داري و 
53/2=𝑥2/𝑑𝑓 ،32/1=GFI ،31/1= AGFI نشان داد كه همه بارهاي عاملي مؤلفه ها با زیر )

ها معني دار هستند و داده هاي پژوهش با مدل مفهومي انطباق دارند، مدل از برازش  زیرمؤلفه
 در مرحله بعد باید ببينيم مؤلفه. مناسبي برخوردار است و روابط شاخص ها با مؤلفه ها معنادار است

 هاي نظام آموزش كارآفریني توان تبيين  نظام آموزش كار آفریني در هنرستان هاي فني را دارند؟
تحليل عاملي تأیيدي مرتبه ي دوم به عمل آمد و مدل عاملي براي این منظور بر اساس داده ها، 

مرتبه ي دوم اجرا گردید. مدل عاملي مرتبه ي دوم به عنوان، نوعي از مدل هاي عاملي تعریف مي 
شوند،  شود كه در آن عامل هاي پنهاني كه با استفاده از متغير هاي مشاهده پذیر اندازه گيري مي

خود تحت تاثير یك متغير زیربنایي تر و به عبارتي متغير پنهان، اما در یك سطح باالتر قرار مي 
در تحليل عاملي مرتبه ي دوم ما به دنبال این هستيم كه بدانيم آیا بين متغير مكنون برون . گيرند

ي آن به عنوان متغير  گانه 3زاي نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي با ابعاد 
در حالت مكنون درون زا ارتباط معني داري وجود دارد یا خير؟ با این هدف مدل عاملي مرتبه دوم 

نتایج اجراي مدل نظام آموزش كارآفریني در اجرا شد.  tآزمون معني داري و تخمين استاندارد 
 ( آمده است.5هنرستان هاي فني و حرفه اي و ابعاد آن در جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



491 4931تابستان  ،چهارم، شماره دهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 آن ابعاد و ينیكارآفر آموزش  نظام مدل اجراي نتایج -5ل جدو
ضریب  هفرضي

 (r)استاندارد

2r t- 

value 
 نتيجه

 تأیيد 15/1 01/1 19/1 آموزش كارآفریني←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 11/12 11/1 11/1 ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 51/12 11/1 31/1 مشاوره تحصيلي و شغلي ← نظام  آموزش كارآفریني

 تأیيد 91/12 11/1 31/1 سبك رهبري، مدیریت و سازماندهي هنرستان ها ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 11/12 01/1 19/1 ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و مدیریتي ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 21/12 15/1 11/1 محتوي توجه به ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 22/11 11/1 11/1 توسعه مهارت هاي كارآفریني در فراگيران ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 12/12 01/1 11/1 فضا و تجهيزات آموزشي ←نظام  آموزش كارآفریني 

 تأیيد 01/11 01/1 12/1 شيوه آموزش ←نظام  آموزش كارآفریني 

ضریب ( نمایانگر 5زمون تحليل عاملي مرتبه ي دوم را نشان مي دهند. جدول )( نتایج آ5جدول)
ميان متغير نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و  رابطه علي پيشنهاد شده (،r)استاندارد

مي باشد. نتایج جدول فوق و شاخص هاي برازش مدل مرتبه   tو ارزش  2rحرفه اي و ابعاد آن، 
مدل از  ( نشان داد كهRMSEA ،01/2=𝑥2/𝑑𝑓 ،31/1=GFI ،31/1= AGFI=113/1دوم)

برازش مناسبي برخوردار است و مؤلفه هاي شناسایي شده به درستي سازه نظام آموزش كارآفریني در 
نتایج بيانگر  هنرستان هاي فني و حرفه اي را مي سنجند و ابزار از روایي سازه مناسبي برخوردار است.

شناسایي شده با متغير نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي  مؤلفه 3 ضریب اثر معني داري  هر
فني و حرفه اي است  و این مؤلفه ها توان تبيين نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و 

 حرفه اي را دارند. 
رد كه، یكي از ویژگي هاي ابزار اندازه گيري پایایي آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروكار دا

ابزار اندازه گيري در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكساني بدست مي دهد. یكي از معمول ترین 
در پژوهش  مي باشد.« آلفاي كرونباخ»روش هاي بررسي پایایي پرسش نامه )قابليت اعتماد(، روش 

استفاده گردید.  حاضر به منظور محاسبه ي پایایي )همساني دروني سواالت( از ضریب آلفاي كرونباخ
 ( ارائه شده است.0نتایج حاصل در جدول )
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نظام آموزشي كارآفرین در هنرستان هاي فني و حرفه اي و  پرسشنامهضریب آلفاي كرونباخ  -0جدول 
 مؤلفه هاي آن.

 آلفاي كرونباخ تعداد سؤال متغيرها

 13/1 11 آموزش كارآفریني

 11/1 3 ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان

 13/1 0 وره تحصيلي و شغليمشا

 13/1 0 سبك رهبري، مدیریت و سازماندهي هنرستان ها

 13/1 0 ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و مدیریتي

 13/1 0 توجه به محتوي

 11/1 5 توسعه مهارت هاي كارآفریني در فراگيران

 19/1 9 فضا و تجهيزات آموزشي

 39/1 2 شيوه آموزش

 11/1 53 كل

 بود.و مؤلفه هاي آن  مناسب بودن پایایي ابزار )پرسشنامه(  بدست آمده فوق حاكي از ضرایب
نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندي مؤلفه هاي 

   (  مشاهده مي گردد.1فني و حرفه اي مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج آن در جدول )

نظام آموزش تایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی مؤلفه های ن -7جدول 

 کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

 ميانگين رتبه اي مؤلفه  ميانگين رتبه اي مؤلفه 

 30/1 شيوه آموزش 11/0 ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان

ارتباط با صنعت و مهارت هاي  02/5 توجه به محتوي
 یتيتجاري و مدیر

19/1 

سبك رهبري، مدیریت و  90/5 توسعه مهارت هاي كارآفریني در فراگيران
 سازماندهي هنرستان ها

95/1 

 91/9 فضا و تجهيزات آموزشي 22/5 مشاوره تحصيلي و شغلي

=Sig=1/111 115/591X 21/5 آموزش كارآفریني
 

د من نشان مي دهند كه اولویت نتایج به دست آمده از تجزیه و تحليل آماري داده ها با آزمون فری
از تفاوت  %33آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي، با سطح اطمينان  مؤلفه هاي نظام

معني داري برخوردار است. مي توان اظهار نمود كه در بين این هنرستان ها، مؤلفه ویژگي هاي روان 
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و مؤلفه فضا و تجهيزات آموزشي در پایين ترین شناختي هنر جویان از باالترین اولویت برخوردار است 
رتبه قرار دارد. پس از مؤلفه قابليت ها و ویژگي هاي هنرجویان، مؤلفه هاي محتوي، مهارت آموزي، 
مشاوره تحصيلي و شغلي، آموزش  و شيوه آموزش در اولویت هاي بعد قرار دارند. همچنين مقدار 

(. بدین Sig=1/111ا داري مطلوب برآورد شده است)و سطح معن 591/115آزمون خي دو برابر با 
نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي تفاوت معنا داري معني كه بين مؤلفه هاي 

 وجود دارد.
 

 بحث و نتیجه گیری 
نتایج تحليل بخش كيفي و اصالحات آن در بخش كمي با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي به 

مؤلفه نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي )آموزش  3یماكس روش چرخش وار
كارآفریني، ویژگي هاي روانشناختي هنرجویان، مشاوره تحصيلي و شغلي، سبك رهبري، مدیریت و 
سازماندهي هنرستان ها، ارتباط با صنعت و مهارت هاي تجاري و مدیریتي، محتوي، توسعه مهارت 

رابطه ي فراگيران، فضا و تجهيزات آموزشي و شيوه آموزش( شناسایي گردید كه  هاي كارآفریني در
معنا دار بود. به عبارتي  نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه ايهمه مؤلفه ها با 

هنرستان هاي فني و مؤلفه شناسایي شده توان پيش بيني متغير نظام آموزش كارآفریني در  3دیگرهر 
 را دارند.  يحرفه ا
همه مؤلفه هاي شناسایي شده در یك نظام آموزشي نقش اساسي دارند. براي داشتن محصول     

و خروجي مناسب در یك سيستم آموزشي كه بتواند پيامد مثبت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... 
یان، مربيان داشته باشد، ورودي و فرایند مناسب الزم است كه در این پژوهش به ویژگي هاي هنرجو

توانمند در زمينه كارآفریني و فضا و تجهيزات آموزشي به عنوان ورودي سيستم آموزشي و به شيوه 
آموزش، محتوا، فعاليت ها، مدیریت، مشاوره و ارتباطات به عنوان فرایند هاي اصلي سيستم آموزشي 

ان مي دهد كه این بررسي نظام هاي آموزشي و برنامه ریزي درسي آنان نيز نشاشاره شده است. 
مؤلفه ها در عناصر برنامه درسي به عنوان نرم افزار آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته اند. الزم 
است برنامه ریزان آموزشي و درسي و مجریان برنامه درسي براي ارتقاء كيفيت آموزش هاي 

رآفریني به این مؤلفه ها كارآفریني و محصول و برونداد مطلوب با دانش، نگرش، روحيه و مهارت كا
( در آموزش عالي تحت 1935نتایج پژوهش اجاقي و همكاران)توجه بيشتري بنمایند. نتایج پژوهش با 

 نظامكه نشان داد  "كارآفریني آموزش نظام كالن و خرد مؤلفه هاي مفهومي الگوي ارائه "عنوان

برنامه  دروس كارآفریني، محتواي كارآفریني، آموزش اهداف از متأثر خرد سطح در كارآفریني آموزش
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 و مربيان كارآفریني و مدرسان مهارت هاي عالي، آموزش مؤسسات و دانشگاهها سياست هاي و ها
نادري و نتایج پژوهش با نتایج پژوهش مي باشد، تا حدود زیادي هم خواني دارد.  تدریس روش

 نگرش بر كارآفریني آموزش هاي مؤلفه تأثير مفهومي الگوسازي "( تحت عنوان 1931همكاران) 

را شامل  كارآفریني آموزش هاي مؤلفه كه "كاردانش هاي هنرستان در كار و به كسب هنرجویان
آموزشي، سبك  تجهيزات و فضا مربيان، هاي هنرجویان، ویژگي شخصيتي هاي ویژگي؛ متغيرهاي

 لگوهاي تربيتيو ا آموزش هاي آموزش، شيوه شغلي، محتواي و تحصيلي مشاوره تحولي، رهبري

و  شمس الدیننتایج پژوهش با نتایج پژوهش   ، هم خواني دارد.خانواده مي دانند در هنرجویان
نشان  كه "در مالزيي نقد و بررسي سياست ها و شيوه آموزش كارآفرین"با عنوان (2110همكاران)

فریني، ارائه برنامه بهبود سياست هاي كنوني آموزش كارآ، داد تمركز دولت بر این جنبه ها بوده است
هاي كارآفریني مختلف به منظور افزایش تعداد كارآفرینان جوان و نياز به توانمندسازي آموزش 

ثير أتنيز ( 2115راچ و هالسينك) ، تا حدود زیادي هم خواني دارد.كارآفریني در فارغ التحصيالن
كارآفریني موثر  ان دادند آموزشآموزش كارآفریني را بر رفتار كارآفریني بررسي كردند. یافته ها نش

به ویژه دانش آموزاني كه در دوره هاي كارآفریني شركت مي كنند، نگرش و كنترل رفتاري  ،است
. نتایج پژوهش حاضر نيز آموزش كارآفریني را یكي از مؤلفه هاي درك شده باالیي را نشان مي دهند

 ه با نتایج پژوهش آن ها هم خواني دارد.اصلي نظام آموزش كارآفریني در هنرستان ها بيان نموده ك
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحليل آماري داده ها با آزمون فریدمن نشان مي دهند كه بين مؤلفه 

تفاوت معني  %33نظام آموزش كارآفریني در هنرستان هاي فني و حرفه اي، با سطح اطمينان هاي 
ين این هنرستان ها، مؤلفه ویژگي هاي روان شناختي داري وجود دارد. مي توان اظهار نمود كه در ب

هنر جویان از باالترین اولویت برخوردار است و مؤلفه هاي محتوي، آموزش و مشاوره تحصيلي و 
شغلي با ميانگين رتبه اي تقریباً نزدیك پس از  ویژگي هاي روان شناختي از اولویت برخورداند و 

براي موفقيت نظام آموزش كارآفریني در ترین رتبه قرار دارد.  مؤلفه فضا و تجهيزات آموزشي در پایين
هنرستان هاي فني و حرفه اي، هرچند آموزش هاي كيفي، تجهيزات و فضاي آموزشي و استاندارد، 
مشاوره تحصيلي و شغلي، مدیریت و رهبري هنرستان و... نقش مهمي دارند، ورودي هاي این نظام 

ش كارآفریني در هنرستان ها دارند. الزم است كه هنرجویاني وارد نقش مهمي در اثربخشي نظام آموز
این سيستم شوند كه حداقل قابليت الزم براي كارآفرین شدن داشته و آموزش هاي الزم به آن فعليت 
بخشد. براي این هدف نقش مشاوران تحصيلي در دوره اول متوسطه بسيار مهم و اساسي خواهد بود 

 عداد و عالیق دانش آموزان و هدایت صحيح آنان اقدام نمایند.تا نسبت به شناسایي است
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مهارت  چالش هاي "( تحت عنوان1935نتایج پژوهش با نتایج  مطالعات باقري فر و صالحي)
 پدیدار روش به مطالعه اي، حرفه اي فني و هنرستانهاي در كارآفرین هنرجویان پرورش و آموزي

ش آموزان مستعد و عالقه مند بيشترین فراواني در چالش كه نشان داد عامل عدم جذب دان "شناسي
 هاي مهارت آموزي از دیدگاه هنرآموزان داشته اند، هم خواني كامل دارد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

 در كارآفریني آموزش مؤلفه هاي توسعه ي"تحت عنوان (1931پژوهش شریف زاده و عبداله زاده)

دانشگاهي كه نشانگر هاي  كارآفریني نشانگرهاي بندي رتبه دركه  "كشاورزي عالي نظام آموزش
وكارها،  كسب از علمي ش هاي گرد و دانشجویي مختلف بازدیدهاي ه هاي مؤلفه آموزش)شيو

 بخش در كسب وكار و موفق كارآفریني نمونه هاي و توليدي و واحدهاي صنایع كارخانه ها،

 عمليات كشاورزي، س هاي در قالب در انشجویيو كارد كسب ح هاي گرفتن طر نظر در كشاورزي،

 كسب طرح تدوین درس، س هاي كال در تدریس خالقانه ش هاي رو از ه گيري بهر غيره، و پروژه

 اولویت باالترین ماهيت كارآفریني( با كارورزي و گروهي و فردي صورت به توسط دانشجویان و كار

. البته در پژوهش حاضر مؤلفه آموزش پس از قابليت بودند تا حدودي نا هم خواني دارد  كرده كسب را
 و ویژگي هاي شخصيتي در اولویت هاي بعدي است و نتایج تا حدودي نزدیك به نظر مي رسند.

 

 پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی
با عنایت به اینكه جامعه آماري این پژوهش در بخش كيفي اساتيد دانشگاه در رشته كارآفریني  -1

يت ها و فضاي دانشگاه با مدارس متفاوت است، پژوهشگران محترم در پژوهش هاي بودند و قابل
بعدي، بخش كيفي را با نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي در بين هنرآموزان كارآفرین موفق به ویژه 
در زمينه آموزش اثر بخش كارآفریني انجام، تا شاید مؤلفه هاي كاربردي تري متناسب با فضاي 

 ا شناسایي و كاربرد بيشتري داشته باشد.هنرستان ه

 با توجه به اینكه ابزار با رویكرد ارزیابي نظام آموزش كارآفریني در هنرستان ها تهيه شده است -2
 در كاربردهاي آتي پژوهشگران بعدي در سایر حوزه ها به این امر توجه شود. الزم است
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