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ارشد  یرانمتخصصان و مد یدگاهبراساس د ینکارآفر یحکمران یالگو ینتدو
 در وزارت آموزش و پرورش

 4 بهارک شیرزاد کبریا ،3 فرشته کردستانی ،*2 یلدا دلگشایی، 1مریم صفابخش

 چکیده
ارشد  رانیمتخصصان و مد دگاهیبراساس د نیکارآفر یحکمران یالگو نیهدف این پژوهش تدو

بود. به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای  روش پژوهش، با در وزارت آموزش و پرورش
 وهیهدفمند به ش یبا روش نمونه بردار یستاد رانیو مدخبرگان  هیمورد مطالعه کل یجامعه آمار

اشباع  حد و تعاملی تا رسیدن به افتهیساختار  مهیمشارکت و انجام مصاحبه ن یخبره برا 33،یدلف
به  دنیتا رس یو تعامل افتهیساختار مهین یها مصاحبهبا استفاده از  اه داده. انتخاب شدند مقوله ها

 یساز گرفته مفهومت صور یها مصاحبه یمحتوای بررس یبرا .شده است یگردآورعات اع اطالباش
ها بر  برخاسته از داده هینظر نظامند قیتحقطرح . نظامند استفاده شد وهیها از ش و استخراج مقوله

 دیتأک ینشیگزی و کدگذار یمحور یباز کدگذار یکدگذار قیها ازطر داده لیاستفاده از مراحل تحل
 پژوهشکیفی . نتایج استفاده شد 11MAXQDA افزارنرم ها از  داده لیوتحل هیتجز یبرا .دارد

 8در ی محور یذارگکدمقوله بدست آمد که در 31شاخص و  99 نیکارآفر یحکمران یالگوپیرامون 
از  مستخرجی ها براساس مقوله یسپس با استفاده از مثلث ساز .قرار گرفتند مقوله فرعیدسته 

و  ییعملگرا ن،یبعدکارآفر 9در  نیکارآفر یحکمران یها مدل الگو و پژوهش نیمصاحبه با متخصص
   .شد نیتدو یاپردازیو رو یچالش طلب ،یریپذ سکیر
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 مقدمه 
است امروز توجه  یا دهیچیپ یچند وجه دیمفهوم جد کی ینیکه کارآفر یامر اساس نیبا توجه به ا

و  ینیدارند که کارآفر دینکته تاک نیصاحب نظران بر ا شتریرا به خود جلب کرده است. ب یادیز
رشد  ونهمچ یوجود عوامل لیامروز به دل یایدارند. در دن یدر توسعه اقتصاد ییسهم بسزا نانیکارآفر

 حکمرانیو فناورانه، وجود  یطـیمح عیسر راتییو تغ ،یالملل  نیو ب یرقابت در سطح مل نـدهیفزا
 یو اثربخش ییاجوامع بتوانند کار لهیوس نیتا بد ،است یضـرور در امر آموزش و پرورش نیکارآفر

سه انقالب  نیعصر اطالعات رخ داد، از ب در که یعیوس های یدهند.با توجه به دگرگون شیخود را افزا
توسعه  یدر رشد و توسعه کشورها یینقش بسزا ینیانقالب کارآفر ،ینیو کارآفر ینترنتیا ،یتالیجید
و  رشد در مهم آموزش و پرورش اریبس با توجه به نقش(. Ghanati etal,2010)داشته است افتهی

جلب  ینکارآفری به را ها از دولت یاریتوجه بس یاقتصاد های تیتوسعه جوامع. موج گسترده فعال
و  ینوآور قات،ینو به آموزش، تحق یبا نگرش تواند یاساس آموزش و پرورش م نیکرده است. بر هم

 محقق، خالق و توسعه یروهایت نیزده و با ترب یدست به تحول اساس ینیتوسعه فرهنگ کارآفر
آموزش و  کم،ی و ستیرا به سهم خود فراهم سازند. در قرن ب شرفتهیپ عیورود به صنا نهیزم افته،ی

با  و شناسایی و پروراندهرا  یتیریو مد یتخصص های باشد که بتواند ارزش نیتواند کارآفر یم یپرورش
 نیابه عنوان یکی از  ینـیکارآفر وسعه. مشارکت نهادمند در تندینما قیتلف رویکردهای مختلف

اهمیت باالیی آموزش امر کارآفرینی در توسعه  یدر حال ظهور برا دمانید یها هیآرا ای کردهایرو
 میمستق ریاز تاث یدتریاقتصاددانان به درک جد ر،یدر چند دهه اخ(.Yahyapour etal,2012)دارد

 ای یفراصنعت میداکه پارا دیجد میاند. در پارادا دهیرس یو رشد اقتصاد یو بهره ور دیتردانش در تول
 یاساس تیانتشار و استفاده از دانش اهم د،یتول یشود، از نظر اقتصاد یم دهینام انیاقتصاد دانش بن

 یعلم یبرخوردار شده اند. نظام ها یدیرو به تزا تیکشورها از اهم یلحاظ نظام علم نیدارد و به هم
و تحول بوده  رییکشورها در تغ یادو اقتص یاجتماع راتییاهنگ با تغو هم ربازیدر سطح جهان از د

 نکهیو ا یشدن اقتصاد، ارتباط متقابل اقتصاد با فناور یبا توجه به روند جهان ریاخ یاند، اما در دهه ها
شود، همزمان با  یشناخته م یو قدرت اقتصاد یصنعت یریرقابت پذ یفناورانه مؤلفه اساس ینوآور

 یو آموزش یبه دانش، نظام علم یتوسعه صنعت ندهیفزا یگوابست زیو فناورانه و ن یعلم راتییسرعت تغ
خود و نحوه ارتباط با جامعه مواجه شده و انتظارات  یاقتصاد یاجتماع طیدر مح یاساس راتییبا تغ

در  نینقش آموزش و پرورش کارآفر(.Fakour,2008)است افتهی شیو افزا ریینظام تغ نیجامعه از ا
 تیفیو ک زانیم شیافزا قیاز طر یاز توسعه اقتصاد تیحما ان،یاز اقتصاد دانش بن ایپو یطیمح
ی نیآموزش و کارآفر قیبه جامعه از طر یدیدانش جد نیچن عی(، انتقال سریو کاربرد یادی)بنقاتیتحق
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که  یو نهاد یمنافع،  نفوذ و اعتبار فرد شیافزا یاست برا یتالش یآموزش ینی. کارآفرمهیا می باشد
در  دیها و منابع جد نقش یساز کپارچهیبه صورت  ای یپژوهش های دهیا یابیبا توسعه و بازار دیبا

 ینیظهور کارآفر استمطالعات پژوهشگران  یبرا دیجد یمدل ها جادیو ا موجود یسازمانبستر
 Samadi)است دیو ادراک جد ینوآور ایو منطقه  یروزافزون دانش در نظام مل تیبه اهم یپاسخ

Miarkolaei & etal,2014.)  آموزش کار آفرینی، مقوله مهمی است که کشورهای پیشرفته در
اجتماعی نسبت به آن توجه جدی مبذول داشته اند و پرورش کار آفرینان را  -فرایند توسعه اقتصادی

. مطالعات نشان می دهد که برنامه های پرورش کار در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده اند
آفرینان در کشورهای مختلف با سیاست گذاری و پشتیبانی های اجرایی دولت ها به سرانجام رسیده 

در بخش  (Entrepreneurshipی)نیکارآفر دهیظهور پد (.Honig & etal,2017)است
آموزش و  رانیمد یکیدموکرات تیمسئول نهیزم در یآموزش تیریمد اتیدر ادب ژهیبحث و کی یآموزش

است که در بردارنده بهبود و توسعه خدمات و  یسازمان یندیفرآ ینیپرورش مطرح شده است. کارآفر
 یو انتخاب یادار یندهایو فرآ نیها و قوان هی)فنون، رویکیتکنولوژ ینوآور د،یو جد یکنون یبرنامه ها

 ی( در بخش آموزشدیجد یساختارده یها وهیو ش دیجد یتیریمد یندهای)فرآیسازمان ی(، نوآوردیجد
شهروندان است.ورود کار  یمنابع جهت خلق ارزش برا صیتخص نینو یالگو یریبکارگ قیاز طر

آموزش و پرورش در جوامع و تالش  نقش تیاز اهم یدر آموزش و پرورش ناش تیریبه مد ینیآفر
 & Mouselli)و بهبود عملکرد آنها بوده است یدولت یتحول در سازمان ها جادیا یبرا

etal,2017). یدولت بخش در ینیکارآفر کاربرد و تیماه وجود خصوص در یادیز مباحث رو نیا از 
 و یادار خدمات مزمن مشکالت ساختن مرتفع یبرا یراهکار عنوان به که یبطور است، گرفته شکل
 مزمن مشکالت ساختن مرتفع یبرا (.Hosseinineya & etal,2016)است شده مطرح یدولت

 اشاعه جینتا از یکی (.Hosseinineya & etal,2016) است شده مطرح یدولت و یادار خدمات
 براساس (.Nasiri Zangabad & etal,2016)است دولت ینیآفر باز هینظر جادیا نگرش، نیا

 و یافته توسعه کشورهای در آفرینی کار زمینه در یآموزش های برنامه خصوص در شده انجام مطالعات
 آفرینان کار تربیت و آفرینی کار توسعه در پژوهشی و یآموزش نظام اهمیت توسعه، حال در کشورهای

 گروه رانیمد یمهارت یازهاین ییشناسا (.Bottema & etal,2012)  شود می مشخص بیشتر
 مهارت اشاره داشت بهمی توان  تیاولو بیترت به وودز و کامرون وتن، هینظر اساس بر یآموزش یها
 حل تیریمد مهارت و سازنده ارتباط مهارت تضاد، تیریمد مهارت بخش، اثر زشیانگ

 و ها تیمسوول ف،یوظا یبروزرسانبر همین اساس .(Mehdizadeh & etal,2020)مساله
باشد  یم ای توسعه و یآموزش های برنامه یطراح ازین شیپ ،آموزش رانیمد های یستگیشا ییشناسا

 های یستگیشا -الف: می گردد که شامل بندی طبقه موضوع 13 درکه از دید صاحب نظران 



822 9911تابستان  ،چهارماره ، شميازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

 نیب یستگیشای، طلب یتعالی، ادراک یستگیشا ی،اخالق و یتیشخص های یژگیو(: یعموم) مشترک
 که یسازمان های یستگیشا ،یشغل و یفن های یستگیشا: شاملکه  ژهیو های یستگیشا -بی. فرد
 ک،یاستراتژ تفکر عملکرد، تیریمد ،یرهبر کار، و کسب یستگیشا: رینظ هایی یستگیشا ریز یدارا

از طرفی نتایج بررسی های صورت گرفته  .(Abdollahi & etal,2016) باشد یم یریگ میتصم
 بُعد و تیمسوول و نقش) بُعددو  از متشکلنیز نشان داده است که رهبری اثربخش در امر آموزش 

 جمله از دولت .(Delshad& etal,2020)می باشد (اثربخش یرهبر یستگیشا و تیصالح
 ینیکارآفر جادیا یبرا که. دارد یبارز نقش اقتصادی های تیفعال بسترسازی بر که است یینهادها

 & Vandewalle). شود اصالح یادار ساختار و یدولت رانیمد تیریمد وهیش و نگرش دیبا یدولت

etal,2011) یها سازمان یندهایفرآ و ساختار در رییتغ: که دارد یم انیب یادار اصالح فیتعر در 
 برنامه داشتن مانند ییها یژگیو یدارا که آنها، کردن اداره بهتر ای اهداف یسو به حرکت یبرا یدولت

 یم بر یسازمان طیمح در یضرور اصالحات ضرورت ؛یبخش اثر و ییکارا ؛بهبودیپرداز دهیا آورانه، نو
 دولت کی به آن لیتبد و کیبروکرات دولت کی یعموم یساختارها بخش در اصالحات. شمارد
 ط،یشرا نمودن فراهم با نیکارآفر دولت. هاست دولت شرفتیپ یاصل یها حل راه از یکی نیکارآفر
 بخش به توجه با جامعه شتریب چه هر یساز توانمند به و شده ها سازمان نیب رقابت جادیا باعث

 امور اداره یبراو  دینما یم اجرا دولت در را دییجد های دهیا و دکن یم فایا را یفعال نقش یخصوص
 یم ریپذ سکیر و یقو لیتخ قدرت یدارا وانه است نوآور کارآمد، و ثمربخش یها راه دنبال به

 ینما ینیکارآفر نظران، صاحب از یبرخ اعتقاد به .(MerianAghdam& etal,2018)باشد
 ییگرا توسعه. ردیگ صورت تواند یم ییگرا توسعه براساس که است کشور کی در ینوآور یاصل

 و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یساختارها تحول به نخبگان ای و جامعه دیشد شیگرا و لیتما انگریب
در .(Zare& etal,2016)است رفاه و دیتول شدن، یصنعت شرفت،یپ ،ینوساز جهت در یفرهنگ

در  ینیمدل توسعه کارآفر یهدف، طراحبا ( Alvani & Rudgarnejad,2010) پژوهش
)پرورش یمدل سه بعد کیبا استفاده از  ای حرفهی و کوچک و متوسط سازمان فن یسازمانها

 یعامل لیآزمون تحل جیاست. نتاپرداخته ( ینیکارآفر یو دانش و مهارتها ها زهیانگ کیتحر ها،یژگیو
)عامل ها یژگیشرح است: بعد پرورش و نیشاخص بد 33مولفه و  7بعد  3 یمدل دارا دهد ینشان م

 یاریهوش ،طلبی چالش ،یاپردازروی ابهام، قدرت تحمل ،یت فکرمسال های شاخص یاول دارا
 صیتشخ ،ییعملگرا ،یکانون کنترل درون های شاخص یعامل دوم دارا ؛یباروخود نانه،یکارآفر

 شاخص ی)عامل اول داراها زهیانگ کینقش( بعد تحر یاعتماد به نفس، الگو ،یرپذی سکیفرصت، ر
موجود؛ عامل  های وهیجامعه، قبول نداشتن ش یخلق ارزش برا ،یاستقالل طلب ت،یبه موفق ازین های

به کسب ثروت( و  لیم نانه،یکارآفر تینو، قصد و ن یزهایبه خلق چ لیتما های شاخص یدوم دارا
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مورد  یطرح تجار نیمهارت در تدو های شاخص ی)عامل اول داراینیکارآفر یبعد دانش و مهارتها
در انجام  دیجد های وهیکشف ش ییتوانا ،یارتباط یو داشتن مهارتها یانجام کار گروه یینظر، توانا

و جذب  یمسائل مال یسبرر ییتوانا های شاخص یعامل دوم دارا مه؛یبا اصول ب ییآشنا تها،یفعال
 شاخص یالزم جهت توسعه شرکت؛ عامل سوم دارا ییداشتن توانا ،یبا مسائل اقتصاد ییمنابع، آشنا

 افتنی ییشرکت در بازار، توانا تیو حفظ موقع یداشتن توان رقابت ،یبا امور حقوق ییآشنا های
با اصول  ییآشنا ،یالملل نیو ب یارائه کاالها و خدمات در سطح مل شید جهت افزایجد یبازارها

حمایت در فرهنگ کاری و چالش طلبی و مواجه با مشکالت کاری، (.تیریمد
و از طرفی بعد فرهنگ پذیرش فاصله کم قدرت در برابر بعد  (Abbaszadeh,2014)وفاداری

، آزادی عمل در  فرهنگی فاصله زیاد قدرت و از طرفی فردگرایی در مقابل جمع گرایی در فرهنگ کار
 لیقب از ها تیفعال از یمتنوع مجموعه ها سازمان ی درنیکارآفر(، Gholipour,2014) انجام کار

 های مدل توسعه و یرونیب و یدرون یسازمان رییپذ ریسک توسعه ندها،یفرآ و محصول در نوآوری
 & Othman) .(Radmard & etal,2013) را فراهم می سازد دیجد کار و کسب

etal,2012 )نوسازی می  و رییپذ مخاطره نوآوری، نگری، شیپ ابعاد دارای یسازمان ینیکارآفر
از طرف دیگر فرهنگ کارآفرینی دربرگیرنده عواملی مانند خالقیت، مسئولیت پذیری در برابر  باشد.

خطر، ارتباط باز، چشم انداز ثابت، رهبری اخالقی را در بر می گیرد که وجود این ویژگی ها باعث 
در زمینه کارآفرینی سازمانی  (.Holger  & etal,2010)تمند کارآفرینی می شودایجاد نیروی قدر
 سازمان نوسازی های تیفعال(1 و یسازمان رییپذ مخاطره و نوآورانه های تیفعال به عواملی مانند 

 از(.Morris & etal,2008 )در نظر می گیرد رقابت برای سازمان های توانمندی ارتقای برای
 کارهای و کسب با مرتبط رییپذ مخاطره ابعاد دارای یسازمان ینیکارآفر ن،یمحقق یبرخ نظر
ویژگی هایی چون بهره برداری از فرصت ها، توانایی جذب منابع الزم و  (Zahra,1993)دیجد

ایجاد ارزش افزوده، برقراری ارتباط سازنده، ریسک پذیری باال، خالقیت و نوآوری و قدرت اخذ 
بر همین (. Thompson,1999)رینی را مورد بررسی قرار می دهندتصمیم گیری برای کارآف

 یآموزش عال در ینیگذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه آموزش کارآفر ریو مس یسازگار نییتب اساس
 Jafari) پژوهش در(.Malekipour & etal,2019)اساسی بشمار می رود یها  یدئولوژیاز ا

harandi,2019) یریپذ سکیر میآن در مفاه تیاهم بیضر عیتوز براساس ،ینیکارآفر میمفاه، 
در  بوده است. ینگر ندهیو آ یتحمل ابهام، کنترل درون ت،یخالق ،یریپذ  تیمسئول ،یطلب قیتوف

، ینیبعد غالب کارآفر های کارآفرینی ارزیابی مؤلفهدر خصوص  (Rezaei & etal,2018)پژوهش
آن  نیو کمتر یو نوآور تیشده، مؤلفة خالق که تجربه یا مؤلفه نیشتری. ببود یشناس تیمقوله موقع

 نیتأم رهیاز اصول مهم زنج ینیکارآفر یها فرصت یریکارگ و به بود.کشف یمقوله کنترل درون
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 یزمان تیاند که باز بودن آن محدود خاص میفر کی یدارا ینیکارآفر یها است. اما فرصت نانهیکارآفر
و پنجره بسته خواهد شد.  شوند ینم یفرصت تلق گرید د،یسر آ زمان به نیمعنا اگر ا نیدارد. در ا

 نیتأم رهیفرصت در سرتاسر زنج یها بازبودن پنجره یها گنالیشناخت عالئم و س یبرا یمدل یطراح
 (.Meftahi & etal,2019)است از اهمیت بسزایی برخوردارها،   از فرصت یبردار منظور بهره به

( کی)استراتژ یو تفکر راهبرد ینیکارآفر تیاهم( Talebi & etal,2017) همچنین در پژوهش
 یها یژگیمختصات و وبر پایه پررقابت امروز،  یایها در دن کارها و سازمان و  کسب تیموفق یبرا

 یحل مسائل راهبرد یبرا یراه ی. تفکر راهبرداست ییشناسا الزم به نانهیکارآفر یتفکر راهبرد
. تفکر شوند یم بیتفکر خالق و واگرا ترک یندهایراو همگرا با ف ییعقال کردیآن، رو یاست که ط

و مفهوم  ردیقرار گ یراهبرد ینیو کارآفر ینیهمچون کارآفر یمیدر کنار مفاه تواند یم یراهبرد
 یبند تیشود. اولو یها م وجود آورد که موجب بهبود عملکرد و خلق ثروت و رشد در بنگاه را به یدیجد

در بر که  ه استشد دییتأ نانهیکارآفر یمنزلة مختصات تفکر راهبرد به یهفت مقولة اصل، نظرات
از معرفت  یریگ بهره ،ینظر پاک ،ییایشجاعت جسورانه، پو است،یک ،یتمندیابتکار عمل، غا گیرنده

و  نیکارآفر ،آموزش و پرورش یها میپاردا شتریب یمطالعه و بررسبه  توجه تیاهم .ی استتجرب
در جهت  ینیبازآفر ،نینو یخدمات عموم ،کیدولت الکترون ،نینو یآموزش تیریمد) خوب یحکمران

به  تیلذا بنابر مطالب فوق و با عنا مورد توجه است.ی( علم یالگوها یساز یبوم یبرا نةیزم جادیا
 نیکارآفر یحکمران یالگو نیرسد تدو یآن در جامعه به نظر م و هدف تیبودن موضوع و اهم دیجد

باشد.  یالزم و ضرور یارشد در وزارت آموزش و پرورش امر رانیمتخصصان و مد دگاهیبراساس د
درآمد،  شیافزا یبرا را یاقتصاد یو توسعه توانمندساز جادیموجبات ا تواند یمدل م نیارائه ا رایز

مختلف را  یان هامختلف در سطح نهادها و موسسات و سازم یها نهیدر زم یو توانمندساز ینیکارآفر
شاخص ها، مولفه ها  ییاساس در پژوهش صورت گرفته، ضمن بررسی و شناسا نیبر هم فراهم سازد.
بر نقش مهمی که این مقوله در بهبود وضعیت آموزش و پرورش با  ن،یکارافر یحکمران یو ابعاد الگو

کند، تاکید می شود. در این میان، مساله اصلی این است که  یتوجه به ویژگی های خاص آنها ایفا م
وزارت آموزش و  رانیمد یبرا نیکار آفر یحکمران یسازنده الگو یابعاد، مولفه ها و شاخص ها

 می پردازد.پرورش کدامند؟ 

 روش پژوهش
 یجامعه آمار ای انجام شده است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه

. دادند می لیآموزش و پرورش شهر تهران تشک یصف و ستاد رانیخبرگان و مد هیپژوهش را کل
نفر از خبرگان و  33 یدلف وهیهدفمند به ش یبه روش نمونه بردار یفیحجم نمونه در بخش ک نییتع
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می قدام ی اافراد بنتخاه اب تعمدا پژوهشگر هدفمند یریگ هدر نمون. ارشد بود رانیو مد نیمتخصص
کند که تامین کننده اطالعات مهمی هستند و مهمترین اصل، انتخاب افرادی است که بتوانند 

تجربه  سافراد براسا اینآورند و  فراهم را شسؤاالت پژوه یی بهپاسخگو یبرااطالعات مورد نیاز 
 هدف اصلی نمونه گیری در این بخش .(Sadeghi,2013) پدیده مورد پژوهش، انتخاب می شوند

الگوی حکمرانی  یسازنده الگو یام مصاحبه به منظور دستیابی به ابعاد، مولفه ها و شاخص هاانج
در این پژوهش برای اینکه موارد انتخابی غنی از اطالعات باشد و  بود.متخصصین از دیدگاه  کارآفرین

پژوهشگر از طریق آنها بتواند اطالعات فراوانی درباره موضوع اساسی مربوط به مسئله و هدف 
پژوهش را بدست آورد مالک های معینی برای هدفمند بودن نمونه گیری در نظر گرفته شد که 

و  یتخصص در حوزه مدیریتدر یکی از گرایش های مدیریت، ترا داشتن مدرک دکترا و یا دانشجو دک
 در ابتدا با مرور ادبیاتبود.  نیز تمایل به همکاری براساس تجربه کاری در حوزه مورد پژوهش

 رانیمد یبرا نیکار آفر یحکمران یی نیمه ساختاریافته در زمینه الگوا پژوهش، سؤاالت مصاحبه
های  حتوا و کفایت سؤاالت تدوین شده بتوان معیارها و ویژگیبا صحت م تدوین شد. به نحوی که

جویا شد. در مصاحبه نیمه و وزارت آموزش و پرورش  رانیمد را از نظر نیکار آفر یحکمران یالگو
ید پوشش و ای که با مسائل یا حوزه ر رویکز برها در یک راهنمای مصاحبه با تم ساختاریافته سؤال

نمونه گیری تا حد اشباع مقوله یعنی تا جایی که مسیرهایی که باید پیگیری شود، گنجانیده می شود. 
نفر از  33در جریان مصاحبه ها هیچ اطالعاتی جدیدی بدست نیامد، ادامه یافت. در نهایت نظرات 

و با استفاده از روش  یفیک وهیپژوهش به شبا توجه به اینکه این متخصصان و خبرگان بررسی شد.
پژوهش، سواالت  اتی. در بخش اول، با مرور ادبشدبرخواسته از داده ها و در پنج بخش انجام  هینظر

مورد بحث  یدر جلساتو  شد نیتدو نیکارآفر یحکمران نهیدر زم افتهیساختار  مهیمصاحبه ن
قرار گرفت، تا صحت  ینیو کارآفر تیرید و صاحبنظران و متخصصان حوزه مدیپژوهشگران و اسات

؛ به شدو در مورد محتوای مصاحبه و سوالهای آن اجماع نظر حاصل  شود یآنها بررس تیمحتوا و کفا
 یها و ابعاد حکمران یژگیو و ارهایشده بتوان مع نیسواالت تدو تینحوی که با صحت محتوا و کفا

تمام  نکهیپژوهش برای ا نیدر ا نیشد. بنابرا ایحوزه جو نینظر متخصصان و خبرگان ا ازرا  نیکارآفر
به علت  نیاز داده ها استخراج شود و همچن یپوشش داده شود و انواع مشابه تیریحوزه های مد

سواالت  نیدوم، پس از تدو بخش. در دیاستفاده گرد افتهیساختار مهیاز مصاحبه ن ری،یانعطاف پذ
و  ارهایانجام شد و مع رانیجلسات مصاحبه توسط پژوهشگر با مد افته،یساختار مهیمصاحبه ن

پس از تدوین . در بخش سوم، دیاستخراج گرد رانیبر اساس نظر مد نیکارآفر یحکمران هاییژگیو
توسط پژوهشگر با صاحبنظران و متخصصان حوزه  افتهیساختار مهیجلسات مصاحبه نسئواالت 

بر اساس نظر آنها استخراج  نیکارآفر یحکمران هاییژگیو و ارهایانجام شد و مع ینیو کارآفر تیریمد
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شد و تعداد جلسات مصاحبه تا  لیها تحل افتهیمصاحبه،  ندی. در بخش دوم و سوم به موازات فرادیگرد
و بار  دش ادهی، سپس به دقت روی کاغذ پشده . تمام مکالمه ها ضبطافتی شیحد اشباع مقوله افزا

شده مطابقت داده شد. سپس متن های نسخه برداری شده مصاحبه ها مورد با اطالعات ضبط  گرید
 نیکارآفر یحکمران نهیبخش چهارم، پژوهش های انجام شده در زم درقرار گرفت.  لیو تحل هیتجز

. در بخش پنجم، دیاستخراج گرد نیکارآفر یقرار گرفت و مقوله های مرتبط با حکمران یمورد بررس
نگر انجام شده است. مثلثسازی بر اساس  هیسازی  )مثلثسازی(چند سو هیسه سو وهیپژوهش به ش

مقوله های مستخرج از  ،ینیو کارآفر تیریمقوله های مستخرج از مصاحبه با متخصصان حوزه مد
 نیکارآفر یحکمران نهیو مقوله های مستخرج از پژوهش های انجام شده در زم رانیمصاحبه با مد

مثلثسازی بر اساس مقوله های مستخرج از مصاحبه با متخصصان ،  . با استفاده ازرفتیصورت پذ
بخش  نیشد. در ا نیبعد تدو 9در  نیکارآفر یحکمران یمدل بوم تیو پژوهش ها در نها رانیمد

شود.  شده اجتناب شد تا طبقات از درون داده ها استخراج نییطبقات از قبل تع رییپژوهش از به کارگ
محتوای مصاحبه های صورت گرفته، مفهوم سازی و استخراج مقوله ها از روش  یبرای بررس

ها،  دادهبرخاسته از  هیدر نظر )نظام مند(کیستماتیس قیاستفاده شد. طرح تحق )نظام مند(کیستماتیس
  ینشیو کدگذاری گز کدگذاری باز، کدگذاری محوری قیداده ها از طر لیبر استفاده از مراحل تحل

گردآوری داده ها به اجرا درآمد. در کدگذاری باز، داده ها  انیکدگذاری داده ها در جر ندیفرا.دارد دیتاک
دوم داده ها براساس تفاوت و تشابه با  رحلهاجزای ممکن شکسته و در م نیبه دقت به کوچکتر

طبقات و کدها، دسته  نیو طبقه بندی شدند. بعد از حرکت و لغزش های مکرر در ب سهیمقا گر،یکدی
و درک  ییقابل شناسا ایگو ییقرار گرفتند که با نام ها یبندی صورت گرفت، کدهای مشابه در طبقات

داده ها کشف و طبقه مرکزی  تیتالش شد تا محور یکدگذاری انتخاب ایدر مرحله سوم . باشند
 ریبا آنهاست به عنوان متغطبقات و مرتبط  ریکه محل ارجاع سا یمرحله، مفهوم نیا یانتخاب شود. ط

که محل ارجاع سایر  نیکارآفر یپژوهش، حکمران مرحله از نیکه در ا .شود یمرکزی شناخته م
به عنوان متغیر مرکزی شناخته شد. در این پژوهش از بکارگیری طبقات  طبقات و مرتبط با آنها است

و  هیتجز اتیعمل نجامبرای ااز قبل تعیین شده اجتناب شد تا طبقات از درون داده ها استخراج شوند. 
معنادار  یاز واحد ها هیاول یبه دنبال استخراج کدها  MAXQDA -11افزار داده ها از نرم  لیتحل

 استفاده شد.  آن ها در قالب مقوالت یو دسته بند
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 یافته ها
 یپیرامون حکمران ستادیصف و رانیاز تجزیه و تحلیل کیفی متن مصاحبه های متخصصان، مد

آمد.  دست به ی(چالش طلب،ییگرا ،عملیاپردازیرو،یریپذ سکیر،ینیکارآفر) ، مقوله هاینیکارآفر
 می دهد: شده را نشان جکدگذاری گزینشی استخراکدگذاری باز، کدگذاری محوری و  1جدول شماره 

متخصصان،  مصاحبه با یاستخراج شده از محتوا یها . مقوله1جدول شماره 

  ی صف و ستاد رانیمد
  مقوالت  مقوله فرعی مقوله اصلی

 1 تعیین اهداف و دستیابی به آن توفیق طلبی ینیکارآفر یحکمران

 1 به انجام کار در سطح استانداردعالیتمایل  توفیق طلبی ینیکارآفر یحکمران

 3 مسئولیت پذیری برای حل مشکالت توفیق طلبی ینیکارآفر یحکمران

 4 ارزیابی عملکرد توفیق طلبی ینیکارآفر یحکمران

 9 توانایی انگیزشی نیاز به موفقیت ینیکارآفر یحکمران

 6 زندگیعدم پذیرش قطعیت بخشی از  تحمل ابهامات ینیکارآفر یحکمران

 7 تمایل به ادامه فعالیت مستقل تحمل ابهامات ینیکارآفر یحکمران

 8 ایجاد انگیزش براساس اطالعات غیر شفاف تحمل ابهامات ینیکارآفر یحکمران

 9 احساس تهدید یا ناراحتی تحمل ابهامات ینیکارآفر یحکمران

 13 رضایت از محیط - ینیکارآفر یحکمران

 11 شرایط محیطی سالمت فکری ینیکارآفر یحکمران

 11 وضعیت بهداشت سالمت فکری ینیکارآفر یحکمران

 13 کنترل خارجی وقایع کانون کنترل ینیکارآفر یحکمران

 14 کنترل داخلی وقایع کانون کنترل ینیکارآفر یحکمران

 19 عدم پذیرش قطعیت بخشی از زندگی تحمل ابهامات عملگرایی

 16 کنترل خارجی وقایع کانون کنترل عملگرایی

 17 توسعه راه حل های فن آورانه چالش طلبی عملگرایی

 18 خدمات نوآورانه چالش طلبی عملگرایی

 19 طرح های نوآورانه چالش طلبی عملگرایی

 13 داشتن توانایی - عملگرایی

 11 پشتکار - عملگرایی

 11 سرعت عمل - عملگرایی

 13 اشتیاق - عملگرایی

 14 رهبری تیمی - عملگرایی

 19 هوشمند - عملگرایی
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  مقوالت  مقوله فرعی مقوله اصلی
 16 اجرایی بودن - عملگرایی

 17 کارآفرینی فردی - عملگرایی

 18 ایده های نوین رویاپردازی ریسک پذیری

 19 خالقیت رویاپردازی ریسک پذیری

 33 جستجوگر خالق یا غیر عادی رویاپردازی ریسک پذیری

 31 درک از پذیرش مخاطرات - ریسک پذیری

 31 استراتژی مدیریتی - ریسک پذیری

اختصاص منابع به فرصت  ریسک پذیری
 ها

 33 کارآفرینی فردی

 34 هوشمند کارآفرینی فردی ریسک پذیری

)مثلث  ثیتثل ایمنابع سه گانه  یپس از بررسشود،  مشاهده می 1همانطوری که در جدول شماره 
به اجماع نظر، محقق اقدام به  دنیو نظر خبرگان و رس یمرور قاتیتحق ،یتجرب قاتی( تحقیساز

که به عنوان  یمحور ییدارند در قالب کد ها یارتباط معنادار گریکدیکه با  یمقوالت یدسته بند
باشند  یتر نم یمفهوم یها یدر دسته بند یریرارگقادر به ق گرید یمنحصر به فرد و انتزاع یمفهوم

 یفرع یباز را که خود از مقوالت یبرآمده از مرحله کد گزار یصل. محقق پنج مقوله اردیگ یصورت م
 یدر سه کد محور کیباشند را در  یمقوالت م نیا میکننده مفاه نییکه تب یا هیاول یتر و کدها

 یقرار داد و مطابق با مکتب کد گذار یریذپ سکیو ر ییعملگرا ن،یکارآفر یحکمران
سه  ،است نیدر مکتب اشتاروس و کورب یمحور یکه معادل کدگذار (Charmaz,2006)متمرکز

 یو مشاهده مدل گراند تئور میترس 1در قالب شکل  دیجد یاحتمال اتیفرض جادیا یبرا یکد محور
استخراج شده بر اساس فرمول  تاطالعا تیاهم بیمشاهده شده و ضر بیبدست آمد. با توجه به ضرا

به پژوهش حاضر ارائه نموده  ییعملگرا یکد محور رامونیاطالعات را پ نیشتریب یشنون سند کل
 .پردازد یآن نم تیفیباشد و به ک یاطالعات م تیاز نگاه کم تیاهم بیضر نیاست البته صرفا ا
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 مقوله های براساس نیکارآفر یحکمران شده تدوین مدل .1 شماره شکل

 رانیمتخصصان، مد مصاحبه از مستخرج
 یمحقق عملگرا م کی سمیپراگمات یفرض فلسف شیبا توجه به پ معنادار یواحد ها یآمار لیتحل

از اطالعات مبهم نظر مشارکت  یشدن برخ یشفاف و ملمو یخود برا یدانیم یتواند در مصاحبه ها
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 یفیبر اطالعات ک یدییتا قتیدر حق فیط نی. که ادینما یبررس زین فیط کیکنندگان را در قالب 
 -11افزار نرم  نظر خود آن را ارائه کرده است یکم انیاز ب شیپباشد که مشارکت کننده  ی( می)متن

MAXQDA  مانند  ییدر کشور ها یفیک لگرانیبه بعد بر اساس نظر تحل 11ورژن پروفشنال
 ندیکمک در فرا کیبه عنوان  یآمار لیتواند از ابزار تحل یکه م دیرس جهینت نیبه ا کایآلمان و امر

 رامونی. البته مشخص است که تنها پدیاستفاده نما یانتخاب یمحقق در کد گذار یریگ میتصم
 بررسی بمنظور وجود داشته باشد. اسیآن ها مق یکه برا دیطلب یاریابزار  نیتوان از ا یم ییکدها

 SIG مقدارنتایج نشان داده است که یی براساس عملگرا ینیکارآفر یحکمران یکد محور نیرابطه ب

 وجود دارد یارتباط معنادر ییعملگرا با ینیکارآفر یحکمران نی% ب93 نانیدر سطح اطم 31/3کمتر از 
. همچنین در ( برخوردار می باشدcasell,2002ی براساس چهار مقدار)شدت رابطه قوو نیز از 
نتایج نشان داده است که  یریپذ سکیبراساس ر ینیکارآفر یحکمران یکد محور نیب رابطه خصوص

ارتباط ی ریپذ سکیر با ینیکارآفر یحکمران نی% ب93 نانیدر سطح اطم 31/3کمتر از  SIG مقدار
( برخوردار casell,2002ی براساس چهار مقدار)قونسبتا شدت رابطه و نیز از  وجود دارد یمعنادر

 می باشد.

یی و براساس عملگرا ینیکارآفر یحکمران.رابطه بین دو کد محوری 2جدول شماره 

 ریسک پذیری

 ینیکارآفر یحکمران 

 N=393 (p=961/3) 693/3 ییعملگرا

 N=393 (p=961/3) 3/978 یریپذ سکیر

استفاده شده (Gobaبا)ها و بررسی اعتبارکدگذاری از روش پیشنهادی گو برای اعتبارسنجی یافته
ودن ، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بروش گوبا ریشه در چهار محور ارزش واقعی .است
شده  جاز تدوین مدل استخرا پس،در این پژوهش برای ارزش واقعی بودن .(Sadeghi,2014) دارد

یید کردن ایید کردند. با تاشده را تج تخراکنندگان مدل اس کنندگان مراجعه شد و شرکت به شرکت
،ارزش واقعی محقق شد. برای کاربردی متخصصینبه وسیله  نیکارآفر یحکمرانشده  جمدل استخرا

مصاحبه کردند، مراتب مذکور  متخصص و مدیران ارشده سا قابلیت اجرا، پژوهشگران مجددا ب بودن یا
های  سؤاالت مشابه در قالب زات و تداوم نیثیهای جدیدی به دست نیامد. برای  تکرار شد و یافته

همسان و غیرمتناقضی به سؤاالت  ایپاسخ ه نیمتخصصمطرح شدکه  متخصصینمختلف برای 
واقعیت بودن پژوهش نیز بدین طریق  رد. مبتنی بهای مختلف مطرح شده بود، دادن قالب مشابه که در

بدین منظور، کدگذاری توسط متخصص باشد. ند پژوهش خالی از هرگونه تعصب شدکه فرآیحاصل 
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به دست نیامد. همچنین به های جدیدی  یافتهکه مراتب مذکور تکرار شد و دیگری نیز انجام شد 
شده، همچنین بررسی  جو مفاهیم استخرا ههای صورت گرفت صحت محتوای مصاحبهمنظور بررسی 

صورت گرفت. مراتب مذکور تکرار شد و  مفاهیم، با سه نفر از مصاحبه شدگان مجددا مصاحبه ثبات
دی ه جدیاحل مختلف اعتباریابی پژوهش یافته درمربا توجه به اینک. های جدیدی به دست نیامد یافته

شده و مدل تدوین شده تا حد  جها، نتایج استخرا کدگذاری هابراین می توان گفت ک، بنبه دست نیامد
 باالیی قابل اطمینان هستند.

 بحث و نتیجه گیری

متخصصان و  دگاهیبراساس د نیکارآفر یحکمران یالگو نیتدوپژوهش صورت گرفته در خصوص 
های این پژوهش حاکی از آن انجام گردید. نخستین یافته ارشد در وزارت آموزش و پرورش رانیمد

 و خبرگان نظر و یتجرب قاتیتحق( یساز مثلث) ثیتثل ای گانه سه منابع یبررس براساساست که 
 در دارند یمعنادار ارتباط گریکدی با که یمقوالت یبند دسته به اقدام محقق نظر، اجماع به دنیرس

 در یریقرارگ به قادر گرید یانتزاع و فرد به منحصر یمفهوم عنوان به که یمحور ییها کد قالب
 باز یگزار کد مرحله از برآمده یاصل مقوله پنجانجام گرفت و  باشند ینم تر یمفهوم یها یبند دسته

 در را باشند یم مقوالت نیا میمفاه کننده نییتب که یا هیاول یکدها و تر یفرع یمقوالت از خود که
 .آمد بدست یاپردازیرو و یطلب چالش ،یریپذ سکیر و ییعملگرا ن،یکارآفر یحکمران یمحور کد

شاخص  فرآیند کارآفرینی( در ارتباط با Ande,2013) با نتایج پژوهش های صورت گرفته مطالعات
 استراتژی های سازمانعوامل تاثیرگذار در ازجمله را نوآوری، ابتکارعمل وریسک پذیری  هایی مانند

هایی نظیر میزان تعهد منابع، سازمان ریسک های مرتبط با تخصیص منابع جهت  ویژگی ومی داند 
نوآور بودن به تالش هایی جهت تفکر، خالقیت،  دستیابی به نوآوری و بهبود سهم بازار هستند.

نوگرایی، رهبری تکنولوژیک در محصوالت و فرآیندها اشاره دارد. همچنین ابتکار عمل و ریسک 
مل به اقدامات افراد یا تیم هایی اشاره دارد که تمایل به راه اندازی مفهوم ایده یا پذیری و استقالل ع

بینش کسب وکار جدید دارند. ابعاد، مولفه ها و شاخص های گرایش به کارآفرینی: پدیده رفتار 
کارآفرینی سطح سازمان یا گرایش به کارآفرینی به عنوان نیروی محرک فعالیت های کارآفرینی 

زمان ها پیگیری می شود که در بیست سال گذشته محور اصلی بررسی های کاربردی و توسط سا
 یشاخص ها یبند تیو اولو ییبا هدف شناسا( Arabioun & etal,2010) تئوریک بوده است.

 ینیکارآفر یها قیدر تحق یبهبود هماهنگ یکسب وکارها در راستا ینیسطح کارآفر ی کننده نییتع
 تیاهم ،ییکسب وکار، سطح اشتغال زا یبرنامه ،یریخطرپذ ت،یرشد فعال ،ینیفرصت کارآفر ،ینوآور
 ینیسطح کارآفر نییدر تع بیبه ترت ینینرخ اثرگذار کارآفر تیمنطقه و در نها یدر توسعه تیفعال

ی می داند. ریپذ انعطاف، پشتکاری، پذ سکیر (Liepouter,2013) در نظر می گیرد. کسب وکارها
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(Alvani & Rudgarnejad,2010 ) در خصوص شناسایی ابعاد کارآفرینی که دربرگیرنده بعد
 یاریهوش ،طلبی چالش ،یاپردازروی ابهام، قدرت تحمل،یت فکرمسال های شاخصپرورشی که)

 سکیفرصت، ر صیتشخ ،ییعملگرا ،یکانون کنترل درون های شاخصو ) ؛ی(باروخود نانه،یکارآفر
استقالل  ت،یبه موفق ازین های )شاخصها  زهیانگ کینقش( بعد تحر یاعتماد به نفس، الگو ،یرپذی
 یزهایبه خلق چ لیتما های موجود؛ شاخص های وهیجامعه، قبول نداشتن ش یخلق ارزش برا ،یطلب

همسو بوده است. همچنین نتایج در خصوص رابطه  به کسب ثروت( لیم نانه،یکارآفر تینو، قصد و ن
همسویی داشته ( Abbaszadeh,2014)کارآفرینی با چالش طلبی، ریسک پذیری با پژوهش های

 & Othman) (،Gholipour,2014( ،)Radmard & etal,2013) و از طرفی با نتایج

etal,2012 ،)(Holger  & etal,2010و ) ( Morris & etal,2008) رابطه  در خصوص
 یرونیب و یدرون های سازمان درچالش طلبی و رویاپردازی و ریسک پذیری کارآفرینی با عملگرایی و 

 به نظر پژوهش، ریتفس و بحث یبند جمع در همسو بوده است. دیجد کار و کسب های مدل توسعه و
 رشته نیا کارکرد و است یآموزش تیریمد یتخصص یدکترا درجه اخذ منظور به پژوهش نیا که نیا

 نیا موضوع که نیا به توجه با زین و است یابیارز و تیریمد ،یاددهی ،یریادگی ،یرهبر یها حوزه در
 و ها چالش با کینزد و دور از پژوهشگر و دارد قرار پژوهشگر یشغلی تخصص حوزه در پژوهش

 براساس یمهارت یعال آموزش نظام یرو شیپ یها فرصت از و آگاهسازمان  نیا درونی داتیتهد
 و گذاران استیس توجه مورد تواند یم آشناست، گذاران استیس با مستمر ارتباط و یباالدست اسناد

سازمان آموزش و  یرو شیپ یها فرصت توجه با .ردیگ قرار سازمان آموزش و پرورش مسووالن
 یها جنبه قیعم مطالعه یطرف از و است شده یجد توجه بدان توسعه ششم برنامه در که پرورش
 مهین یها مصاحبه قالب در حوزه نیا خبرگان نظرات و پژوهش اتیادب از اعم ،سازمان نیا مختلف

 یمبان. است شده گرفته مند بهره مشاور و راهنما استادان ارزشمند تجارب از نیهمچن و ساختمند
حکمرانی کارآفرینی و در بخش ویژه بررسی مدل ها و  شامل یعموم بخش دو در پژوهش نیا ینظر

 پژوهش نیا شتریب یغنا بهشاخص های مربوط به حکمرانی کارآفرینی در سازمان ها و دولت ها 
ی بردار بهره و توجه مورد تواند یم مطالعه نیا فوق موارد به توجه با نیبنابرا .است کرده کمک

ی آموزشخصوصی و غیر خصوصی و دیگر موسسات و مراکز  از اعمسازمان ها و دیگر مراکز دولتی 
 و شناسایی شاخص های حکمرانی کارآفرین در خصوص پژوهش، نیا یانحصار یها افتهی.ردیگ قرار

 را حکمرانی کارآفرین تواند یم که ییها شاخص و مولفه ابعاد، از کی هردر خصوص ارائه مدلی 
 نیا یها افتهی دسترس، در منابع یجستجو اساس بر. است داده قرار توجه مورد کند، اثربخش
 رانیا سطح در دولت ها و سازمان ها در ژهیبو و سازمانی حکمرانی کارآفرینی حوزه در پژوهش
 .است فرد به منحصر وجهان
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