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هدف این پژوهش طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان
هنرستانهای شهر تهران بود و این سوال را مطرح کرد که چه عواملی در طراحی الگوی نظام
آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه اثر دارد؟.بنابراین روش این تحقيق از نظر هدف کاربردی
است وبه روش اکتشافی انجام شده است در این پژوهش نحوه گردآوری داده ها به روش آميخته
(کيفی-کمی) استفاده شد وابزار گردآوری داده ها مصاحبه با خبرگان باانجام مصاحبه های نيمه
ساختاریافته وپرسشنامه می باشد جامعه آماری(دربخش کيفی) شامل 24نفر از اساتيد خبره و
متخصصان این حوزه بودند( .در بخش کمی) جامعه آماری تحقيق شامل کليه مدیران ،معاونين
ومربيان هنرستانهای شهر تهران است که تعداد  1480نفر بوده است .نمونه آماری نيز با توجه
فرمول کوکران انتخاب شد که بر این اساس تعداد  305نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .دراین
پژوهش تجزیه وتحليل داده های جمع آوری شده ،به دو روش توصيفی واستنباطی از طریق نرم افزار
Smart PLS SPSSو,انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد مولفههای :آموزش کارآفرینانه،
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان) ،مشاوره تحصيلی و شغلی ،سبک رهبری و
مدیریت هنرستانها ،ارتباط با صنعت و تجارت ،محتوای آموزش کارآفرینی ،توسعه مهارتهای
کارآفرینی در فراگيران ،فضا و تجهيزات آموزشی ،و در نهایت روشهای آموزش کارآفرینی؛ به عنوان
مولفهها و شاخصهای نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای
شهر تهران مورد تائيد قرار گرفت و آزمون های برازش الگو  ،نشان از اعتبار الگو داشت .
کلمات کليدی :نظام آموزشی ،نگرش کارآفرینانه ،توسعه نگرش کارآفرینانه
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 -1مقدمه

بررسی ویژگی های کارآفرینان موفق در جهان ضرورت آغاز این آموزشها را در سنين آغازین
تحصيل به خوبی توجيه می نماید .هدف اصلی آموزش کارآفرینی که آن را از آموزش مرسوم کسب و
کار متمایز میسازد ،چالش دستيابی سریعتر به طيفی از ایدههای متفاوت درباره نحوه بهره برداری از
یک فرصت کسب و کار و توانایی یک پروژه برای دست زدن به اقداماتی گسترده در قبال ورود یک
کسب و کار به بازار است .کارآفرینی در دنيای کنونی ،در پی کشف روابط تعادلی بين روح و فكر و
جسم است و به عنوان کليد حل مسائل و موانع توسعه انسانی ،موضوع بحث بسياری از اندیشمندان
توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است (موحدی و همكاران .)1395 ،آن ها معتقدند که
کارآفرینی موتور توسعه انسانی و بالتبع توسعه اقتصادی کشورهاست .همچنين عقيده دارند اگر
خواهان اقتصادی پيشرفته در قرن  21هستيم ،کليد آن کارآفرینی است و الزمه آن توجه بيشتر
محققين و سياستگذاران به افراد کارافرین است (شریفزاده و همكاران.)1394 ،
مطالعات اوليهی کارآفرینی در سطح سازمان توسط ميلر و فریزن )1982( 1و ميلر )1983( 2منجر
به توسعه سازه گرایش کارآفرینانه شد .ميلر عنوان کرد” :یک سازمان کارآفرین ،سازمانی است که در
فعاليت های نوآورانه درگير شده ،برخی اقدامات مخاطره آميز را به عهده گرفته و اولين سازمانی است
که با نوآوریهای پيشگام خود را مطرح نموده و رقبا را تحت فشار قرار میدهد“ (بيرلی.)2016 ،3
کوین و اسلوین ( )1991از اصطالح ”حالت کارآفرینانه“ 4و نامن و اسلوین )1993( 5از ”سبک
کارآفرینانه“ 6برای توصيف گرایشات کارآفرینانه از جمله رفتارهای خطرپذیری ،نوآوری و پيشگامی
استفاده کردهاند .صرفنظر از اصطالحاتی که برای توصيف گرایش کارآفرینانه استفاده شده است ،این
سازه از نظر مفهومی چند بُعدی بوده و نشاندهندهی تمایل سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت
تهاجمی از طریق خطرپذیری و نوآوری در مقابل سایر رقبا است و صرفنظر از اندازه و نوع سازمان،
قابليت کاربرد در هر سازمان را دارد (آميت 7و همكاران.)2017 ،
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بيكاری و اشتغال نامناسب جوانان به ویژه دانشآموختگان آموزش و پرورش از یكسو و تغييرات
سریع محيطی در ابعاد ملی و بينالمللی از سوی دیگر ،شرایط جدیدی را برای آموزش و پرورش ایجاد
کرده است که برآیند این شرایط ،ضرورت توسعه توانمندیهای کارآفرینی در کشور به منظور ایجاد
کسب و کارهای جدید ،استفاده از ظرفيتهای بدون استفاده ،توسعه ظرفيتهای موجود و حل
مشكالت اجتماعی بوده و در پاسخ به این چالشها ،ماموریت جدید آموزش و پرورش و به دنبال آن
دانشگاهها ،ایجاد توانمندیهای کارآفرینی در دانشآموختگان است .بنابراین ،توجه به مقوله آموزش
کارآفرینی در نظام آموزشی از اهميت به سزایی برخوردار میباشد (قاسمی و همكاران)1396 ،
هدف از آموزش مقولة کارآفرینی ارتقای سطح خالقيت ،نوآوری و راهاندازی کسب و کار است .از
اهداف و وظایف مهم نظام آموزشی هر کشور ،پرورش نيروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نياز
جامعه است .اگرچه آموزش و پرورش ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تالشهایی در این
زمينه انجام دادهاند ،متأسفانه به علت نامناسب بودن سرفصلها و عنوانهای درسی آموزشی با نياز
جامعه و عدم تناسب بين مراکز آموزشی و سازمانهای کارفرما ،دانشآموختگان از تخصص و کارایی
الزم برای تصدی مشاغل مربوط برخوردار نيستند و آموختههایشان چندان با نيازهای واقعی جامعه
ارتباط ندارد (گودرزی و همكاران .)1396 ،دانشآموختگان برای اینكه در آینده بتوانند در حوزة
فعاليتهای مربوط به خود به کارآفرینی مبادرت ورزند و کسب و کار خالقانه را ایجاد و اداره کنند،
نيازمند افزایش آگاهیها و مهارتهای خود در چندین حوزه کاربردی هستند .این در حالی است که
معلمها ،استادان و دانشگاهها در زمينه فراهم آوردن مهارتهای الزم به دانشآموزان و دانشجویان در
زمينه کارآفرینی ضعفهایی دارند که سبب محدود شدن گرایش به کارآفرینی شدهاند (طباطبایی و
همكاران.)1399 ،
به طور کلی ،سه حيطه اصلی که آموزشهای کارآفرینانه میتواند در زمينه آنها ایفای نقش
نمایند عبارتند از :یادگيری مهارتهای کارآفرینانه ،توسعه نگرشهای کارآفرینانه و رفتار شروع کسب
و کار (ری 1و همكاران .)2018 ،یكی از مهمترین جنبههای آموزشهای کارآفرینی توسعه اعتماد به
نفس و قابليتهای فراگيران برای درگير شدن در فعاليتهای کارآفرینانه است که بررسیها نشان
میدهد که خودکارآمدی معيار مناسبی برای ارزیابی باور و اعتقاد کارآفرینانه یک فرد نسبت به
توانایی خود جهت راهانداری یک کسب و کار کارآفرینانه میباشد (ولف .)2017 ،2بررسی ادبيات و
پيشينه تحقيق نيز نشان میدهد که بيشتر آموزشهای مرتبط با کارآفرینی ،ماهيت تجربی دارند .در
دیدگاههای جدید ،به آموزش کارآفرینی به صورت یک فرآیند پویا نگریسته میشود  -برخالف
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دیدگاههای سنتی که به آموزش به صورت ایستا توجه میشد -و در نتيجه ،رویكردهای نوین در زمينه
آموزش کارآفرینی از اهميت باالتری برخوردار هستند .این بررسیها تاکيد دارند که بهرهگيری و تلفيق
روشهای یادگيری تجربی در آموزشهای کارآفرینی و ارایه این آموزشها مبتنی بر اصول یادگيری
تجربی سبب ارتقاء اثربخشی این آموزشها میشود .با توجه به توضيحات فوق این پژوهش به
طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان شهر تهران میپردازد.
 -2پيشينه تحقيق

محمدپور و همكاران ( )1400در پژوهشی به اعتبارسنجی ارائه الگوی مفهومی تربيت دانشجو معلم
کارآفرین در دانشگاه فرهنگيان پرداختند .جامعه آماری پژوهش کليه اعضاء هيئت علمی و غيرهيئت علمی
دانشگاه فرهنگيان بوده و تعداد  384نفر از آنها به روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه
انتخاب شدند .براساس نتایج این پژوهش الگوی تربيت دانشجومعلم کارآفرین تمامی گویهها سازههای خود را
تبيين می کند ،الگو از برازش مناسبی برخوردار است و تمامی روابط آن براساس تحليل عاملی مرتبه دوم
معنیدار هستند .بنابراین الگوی تربيت دانشجومعلم کارآفرین از اعتبار الزم برخوردار است.
آریانا و دانشفرد ( )1399در پژوهشی به تبيين شاخصهای توانمندسازی دانشگاه فنی و حرفهای مبتنی
بر ویژگیهای دانشگاه کارآفرین پرداختند .در مرحله اول برای ساخت مدل از روش کيفی تحليل محتوا با
رویكرد کوربين و استروس انجام شد .جامعه آماری در مرحله کيفی را خبرگان حوزه سياستگذاران ،مدیران،
محققان و خبرگان فعال در زمينه توانمندسازی و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفهای تشكيل دادند .از
روشهای نمونهگيری قضاوتی هدفمند استفاده شد .با 10نفر از خبرگان حوزه حقوق دانشگاهی مصاحبه شد.
نتایج نشان داد فرهنگ کارآفرینی و رشد ذهنی دانشجویان ،مهمترین نقش را در توانمندسازی دانشگاه فنی و
حرفهای داشته است.
طباطبایی و همكاران ( )1399در پژوهشی به طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی
شهر تهران پرداختند .تحليل دادههای پژوهش به کمک سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نشان داد
که زیرساختها و سرمایه بهعنوان شرایط علی ،ارتباط صنعت با دانشگاه بهعنوان شرایط زمينهای ،مهارتها و
توانمندیها بهعنوان شرایط مداخلهگر ،آموزش بهعنوان مقوله محوری ،حمایت و ترویج فرهنگ کارآفرینانه
بهعنوان راهبردها و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه نيز بهعنوان پيامدهای پرورش کارآفرینان در دانشگاههای
دولتی شهر تهران هستند.
گودرزی و همكاران ( )1396در پژوهشی به طراحی و تدوین الگوی توسعه ی مهارت های کارآفرینی
دانشجویان مدیریت ورزشی کشور پرداختند .یافته های تحقيق نشان داد مهارت های محيطی ،تخصصی،
تجاری و مدیریتی در ارتقای کارآفرینی دانشجویان مدیریت کشور نقش دارند .همچنين شاخص های برازش
مدل توسعه ی مهارت های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی ،همگی مطلوب و تأیيدکننده مدل پژوهش
هستند.
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اسكندری و همكاران ( )1394در تحقيقی تحت عنوان" عوامل موثر بر عملكرد کارآفرینانه آموزش عالی
کشاورزی و منابع طبيعی ایران" که تعداد  72کسب و کار از  8استان کشور انتخاب و به روش پيمایشی
مطالعه شدند ،به این نتيجه ر سيدند که گرایشهای کارآفرینانه کسب و کار ،تمایالت کارآفرینانه اعضای اصلی
کسب و کار ،پویایی محيط و رقابتی بودن بازار تاثير مثبت و معنيداری بر عملكرد کارآفرینانه کسب و کار دارد.
سسن 1و همكاران ( ،)2020به بررسی دادههای مربوط به عوامل شخصی و زمينهای دانشجویان دانشگاه
در مورد اهداف کارآفرینی آنها در برخی از دانشگاههای ترکيه پرداختهاند ،نتایج نشان داد که عوامل شخصی
مؤثرتر از عوامل زمينهساز هستند.
لی و ليم )2019( 2پژوهشی تحت عنوان گرایش کارآفرینانه و عملكرد کسب و کارهای خدماتی انجام
دادند .آنها از مدل المپكين و دس درپژوهش خود استفاده کردند .نتایج کلی نشان داد که )1(:ویژگیهای
شخصی مالكان تاثير زیادی روی عملكرد کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط دارد و ( )2بيشتر ابعاد
گرایش کارآفرینانه اثر مثبتی روی عملكرد شرکتهای خدماتی دارند.
هاگز و مورگان ) 2017( 3پژوهشی تحت عنوان نوسازی رابطه بين گرایش کارآفرینانه و عملكرد کسب و
کار در مرحله رشد اوليه شرکت انجام دادند .آنها برای آزمون فرضيههای خود از ماتریس همبستگی و تحليل
رگرسيون چندگانه استفاده کردند .در این پژوهش تنها پيش گامی و نوآوری تاثير مثبتی روی عملكرد داشتند،
در حالی که ریسک پذیری با عملكرد رابطه منفی داشت .تهاجم رقابتی و استقالل در این مرحله از رشد ،ارزش
عملكردی نداشتند.
 -3روش تحقيق

هدف این پژوهش طراحی الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان
هنرستانهای شهر تهران بود روش این تحقيق از نظر هدف کاربردی است وبه روش اکتشافی انجام
شده است در این پژوهش نحوه گردآوری داده ها به روش آميخته (کيفی-کمی) استفاده شد وابزار گردآوری
داده ها مصاحبه با خبرگان باانجام مصاحبه های نيمه ساختاریافته وپرسشنامه می باشد جامعه آماری(دربخش
کيفی) شامل 24نفر از اساتيد خبره و متخصصان و کارآفرینان برتر این حوزه بودندکه با نظر  22نفر به اشباع
نظری رسيد ( .در بخش کمی) جامعه آماری تحقيق شامل کليه مدیران ،معاونين ومربيان هنرستانهای شهر
تهران است که تعداد  1480نفر بوده است .نمونه آماری نيز با توجه فرمول کوکران انتخاب شد که بر این
اساس تعداد  305نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها ،از روش های کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شده است.جهت سنجش روایی پرسشنامه ،با توجه به تایيدسواالت خبرگان  ،روایی محتوای پرسشنامه مورد
1

Sesen
Lee & Lim

2

Hughes & Morgan

3
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تایيد قرار گرفته است.دررابطه با پایایی نيز ابتدا جهت انجام آزمون های آماری  ،جهت تایيد قابليت اعتماد یا
پایایی پرسشنامه ازآلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب آلفای کل
پرسشنامه  %98می باشد که ابزار استفاده شده از پایایی مطلوبی برخوردار است
دراین پژوهش تجزیه وتحليل داده های جمع آوری شده ،دربخش کيفی با استفاده از نرم افزار
MAXQDAمورد تجزیه وتحليل قرار گرفت مهمترین رکن در فرایند تحليل دادههای حاصل از مصاحبه،
کدگذاری است .کدگذاری شامل خواندن دقيق و خط به خط دادهها و تبدیل آنها به کوچكترین جزء ممكن
است .کدگذاری در روش گراندد تئوری در سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی
انجام میگيرد و با استفاده از نرمافزار  MAXQDAمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .ودربخش کمی به
دو روش توصيفی واستنباطی از طریق نرم افزار نرم افزار SPSSو Smart PLSبرای تجزیه و تحليل
کمی دادهها استفاده شده است.
 -4یافتههای پژوهش

در بخش کيفی پژوهش حاضر از مصاحبه های نيمه ساختار یافته استفاده شددر مصاحبه های انفرادی با
مصاحبه شوندگان ،برای بررسی مقدماتی از  5سوال اصلی در مصاحبه استفاده شد ،با توجه  22مصاحبه،
پژوهشگر به اشباع نظری رسيد ،مصاحبه ها متوقف گردید.شایان ذکر است که با استفاده از رویكرد
گرانددتئوری و استفاده از نرم افزار MAXQDAبه سواالت پاسخ داده شددر نهایت براساس نظر
صاحبنظران و خبرگان مولفه های  :آموزش کارآفرینانه ،روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی
هنرجویان) ،مشاوره تحصيلی و شغلی ،سبک رهبری و مدیریت هنرستانها ،ارتباط با صنعت و تجارت،
محتوای آموزش کارآفرینی ،توسعه مهارت های کارآفرینی در فراگيران ،فضا و تجهيزات آموزشی ،و در نهایت
روش های آموزش کارآفرینی به عنوان مولفه ها وشاخص های نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش
کارآفرینانه هنرآموزان شهر تهران مورد تایيد قرار گرفت
ادامه الگوی تحليل عاملی شاخصهای تعيين الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه
هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران ارائه شده است .اگر بار عاملی کمتر از  0٫3باشد رابطه ضعيف درنظر
گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بين  0٫3تا  0٫6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0٫6باشد
خيلی مطلوب است (کالین.)1994 ،
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جدول  .2الگوی تحليل عاملی شاخصهای تدوین الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر
تهران

مولفه

بارعاملی
0.013
0.646
0.746
0.728
0.783

مولفه
آموزش
کارآفرینانه

0.762
0.810
0.791
0.684

0.770
0.788
0.768
0.776

گویهها (شاخصها)
 .1ارتقاء روحيه خالقيت باا گنجانادن مباانی مربوطاه در طای دوره
متوسطه فنی.
 .2بهرهگيری از کارآفرینان موفق جهات انتقاال داناش ضامنی باه
هنرجویان.
 .3برگزاری اردوهای علمی -تخصصی با محوریت بازدید از کسب و
کارهای موفق محلی و مراکز کارآفرینی.
 .4انجام پروژههای عملی توسط هنرجویان پيرامون ایجااد کساب و
کارهای جدید در حين تحصيل.
 .5استفاده هنرآموزان از روشهای نوین تدریس خالقانه و چندگانه به
جای روشهای سنتی
 .6لحاظ نمودن رویكرد کارآفرینانه در ارزشيابی دروس.
 .7تربيت کارآفرینان متخصص هر رشته با استفاده از تدریس دروس
تخصصی مربوط به آن رشته.
 .8آمااوزش فراینااد کااارآفرینی ،ترغيااب ،تشااویق ،ایجاااد انگياازه در
دانشآموزان به عنوان اهداف این آموزش.
 .9تدوین برناماه آماوزش کاارآفرینی باا هادف مشاخص ،تشاویق
دانشآموزان به ایدهپردازی و همكاری در تأسيس یا اقدام برای تأسيس
بنگاه کارآفرینی.
 .10جهتگيری مبانی کاارآفرینی باه سامت و ساوی محصاوالت و
خدماتی که در کشور دارای مزیت نسبی است.
 .11تربيت مربی کارآفرین در هنرستانها.
 .12هنرجویان شايوههای مدیریات اماور مالای (اناواع مناباع مالاای،
تاميان مالای و سارمایهگذاری مخاطرهپذیر) را فرا گيرند.
 .13آشنایی هنرآموزان به منابع و مراجع علمی متنوع و ارتباط و تبادل
نظر با شبكهها و مجامع کارآفرینی.

ضریب
مسير

0.844
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0.802
0.800
0.767
مولفه
روحيه
کارآفرینی
(ویژگیهای
روانشناختی
هنرجویان)

0.811
0.804
0.840
0.884
0.814
0.854
0.800
0.805

مولفه
مشاوره
تحصيلی و
شغلی

0.844
0.825
0.839
0.837
0.807

 .14داشتن تجربه کارآفرینی موفق هنرآموزان
 .15ایجاد عالقه و رغبت در هنرجویان جهت تحقيق و مطالعه توساط
هنرآموزان.
 .16برخورداری هنرجویان از ویژگی نياز به موفقيت به عنوان پتانسيل
کارآفرینی.
 .17برخورداری هنرجویان از ویژگای خالقيات و ناوآوری باه عناوان
پتانسيل کارآفرینی.
 .18برخورداری هنرجویان از ویژگی اعتماد به نفاس بااال باه عناوان
پتانسيل کارآفرینی.
 .19برخورداری هنرجویان از ویژگی ریسکپذیری و تحمال شكسات
باال به عنوان پتانسيل کارآفرینی.
 .20برخورداری هنرجویان از ویژگی خوداتكایی و کنتارل درونای باه
عنوان پتانسيل کارآفرینی.
 .21برخورداری هنرجویان از ویژگی فرصت گرایی به عنوان پتانسايل
کارآفرینی.
 .22برخورداری هنرجویان از ویژگی تحمل ابهام باه عناوان پتانسايل
کارآفرینی.
 .23برخورداری هنرجویان از ویژگی استقاللطلبی به عنوان پتانسايل
کارآفرینی.
 .24راهاندازی تعاونیها ،فروشاگاهها و کساب و کارهاای کوچاک در
محل تحصيل توسط هنرجویان
 .25وجود مشاور تحصيلی و شغلی مجرب.
 .26برگزاری جلسات مشاوره تحصيلی و شغلی برای هنرجویان.
 .27برنامااهریزی مشاااور جهاات دعااوت از کارآفرینااان موفااق باارای
سخنرانی در جلسات مشاوره شغلی.
 .28برنامهریزی مشاور جهت شناساایی عالقاه و اساتعداد کاارآفرینی
هنرجویان و برنامهریزی برای هدایت آنان به سمت و سوی کارآفرینی.
 .29برنامهریزی مشاور جهت برگزاری همایشهای محلی در خصوص

0.911

0.923
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کارآفرینی.

مولفه سبک
رهبری و
مدیریت
هنرستانها

مولفه ارتباط
با صنعت و
تجارت

0.771
0.864
0.793
0.803
0.849
0.842
0.701
0.763

0.854
0.771
0.884
0.782
0.808
0.827

مولفه
محتوای
آموزش
کارآفرینی

0.849
0.822
0.871

 .30سبک رهبری تحولی در هنرستان توسط مدیر.
 .31مشارکت هنرآموزان و هنرجویان در تصميمگيریها.
 .32تخصص ،عالقه و درگيری مدیر در فرایند کارآفرینی.
 .33ترویج روحيه و فرهنگ کارآفرینی در هنرستان.
 .34تشكيل کميته کارآفرینی در هنرستان.
 .35ترویج سبک رهبری معنوی در هنرستان.
 .36ترویج سبک رهبری خدمتگزار در هنرستان.
 .37ارتباط هنرستان با صنعت و شناسایی صنایع متناساب باا شارایط
محيطی و دعوت از صاحبان این صانایع بارای ساخنرانی در جلساات
هنرجویان و معرفی کسب و کار و کارآفرینی.
 .38اشااترام مجالاات و روزنامااههای اقتصااادی و راهاناادازی نشااریه
کارآفرینی برای معرفی کسب و کار و کارآفرینی.
 .39جلب حمایت مادی و معنوی صاحبان صنایع و مجامع کاارآفرینی
برای هنرجویان کارآفرین.
 .40برگزاری برخی کالس های مهارتی رشته های فنی در محل های
کسب و کار و کارآفرینی مرتبط.
 .41ایجاد انعطاف در زمان آموزش و یادگيری باا اساتفاده از آماوزش
های فناورانه منعطف و غير برخط.
 .42برنامهریزی برای اختصاص زمان بيشتر به فعاليتهای عملی کسب
و کار و کارآفرینی.
 .43انطباق محتوای درسی با پيشرفت علمای و تكنولاوژی (باهروز و
کاربردی بودن).
 .44متناسب بودن محتوای درسی با شغل و نيازهای بازار کار از جمله
مدیریت و بازاریابی.
 .45انعطاف پذیری محتوا ی درسی و مبتنی بر تحوالت فناوریهاای
اطالعاتی و ارتباطی.
 .46محتوای درسی نيااز باه موفقيات و کنتارل درونای در هنرجاو را
تقویت کند.

0.947

0.933

0.920
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0.849

مولفه
توسعه
مهارتهای
کارآفرینی
در فراگيران

0.868
0.868
0.851
0.829
0.848
0.861
0.735

مولفه فضا و
تجهيزات
آموزشی

مولفه
روشهای
آموزش
کارآفرینی

0.878
0.817
0.844
0.861
0.887
0.835

 .47وجود مباحاث و موضوعاات جدید مرتباط باا خالقيت،کارآفرینای
و کساب و کار در برناماه درسای.
 .48لحاظ نمودن رویكرد کارآفرینانه در دروس و منابع درسی.
 .49هنرجویان شيوههای بازاریابی و فروش را فرا گيرند.
 .50هنرجویان تدوین یک طرح کسب و کار را در رشته تحصيلی خود
فرا گيرند.
 .51هنرآموزان مهارتها و ویژگیهای فردی کارآفرینانه دارا باشند.
 .52هنرجویان با مهارتهای تحليل محيط برای تشخيص فرصتهای
کارآفرینی آشنا شوند
 .53به هنرجویان خودکارآمدی در تصميم گيری شاغلی آماوزش داده
شود.
 .54برخورداری هنرجویان از ویژگی نگرش مثبت نسبت به یادگيری و
کارآفرینی به عنوان پتانسيل کارآفرینی.
 .55وجود فضای استاندارد کارگاهی در هنرستان برای ارائه آموزشها
به صورت عملی.
 .56تجهيزات آموزشی کافی ،به روز ،مطابق با استاندادهای جهاانی و
متناسب با هر رشته فنی.
 .57بهره مندی از تكنولوژی اطالعات.
 .58شرکت دادن هنرجویان در مباحث درسی و استفاده از نظرات آنها
(بحث و گفتگو)
 .59نمااایش فاايلم و اسااالید و برگاازاری کارگاااه هااای آموزشاای در
هنرستان و در مراکز کارآفرینی.
 .60هدایت هنرجویان به یادگيری تعاملی و دو سویه با تمرکز بر جنبه
های علمی و کاربردی موضوعات و مفاهيم

0.955

0.867

0.892

همانطور که در جدول شماره ( )2نشان داده شده است ،از بين  9مولفه هيچ یک از آنها بارعاملی کمتر از
 0.3نداشتند؛ لذا از روند تحليل عاملی حذف نمیگردند و در روند تحليل باقی میمانند.
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ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول  .3ضریب مسير حاصل از تحليل عاملی اکتشافی به تفكيک مولفهها
ضریب مسير
مسير

آموزش کارآفرینانه
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی
هنرجویان)
مشاوره تحصيلی و شغلی
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
ارتباط با صنعت و تجارت
محتوای آموزش کارآفرینی
توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران
فضا و تجهيزات آموزشی
روشهای آموزش کارآفرینی

معناداری

0.919
0.955
0.961
0.973
0.966
0.959
0.977
0.931
0.945

معنادار

جدول  .4ضریب مسير خروجی حاصل از تحليل عاملی اکتشافی به تفكيک مولفهها
مسير

توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران >>> سبک رهبری و مدیریت
هنرستانها
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها >>> ارتباط با صنعت و تجارت
ارتباط با صنعت و تجارت >>> مشاوره تحصيلی و شغلی
مشاوره تحصيلی و شغلی >>> محتوای آموزش کارآفرینی
محتوای آموزش کارآفرینی >>> روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی
هنرجویان)
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان) >>> روشهای آموزش
کارآفرینی
روشهای آموزش کارآفرینی >>> فضا و تجهيزات آموزشی
فضا و تجهيزات آموزشی >>> آموزش کارآفرینانه
آموزش کارآفرینانه

ضریب مسير

0.977
0.973
0.966
0.961
0.959
0.955
0.945
0.931
0.919

همانگونه که در مدل تحليل عاملی اکتشافی ارائه شد ،از مولفههایی که معرف شاخصهای تعيين الگوی
نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران بود ،به دليل آنكه هيچ
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یک از مولفهها بار عاملی کمتر از  0٫3نداشت ،از روند تحليل عاملی حذف نگردیدند و با توجه به اینكه کليه
گویههای باقيمانده بزرگتر از  0/6بود ،مدل »خيلی مطلوب» است .در ادامه محقق با حذف مرحلهای
مولفههای با بارهای عاملی  0.8و کمتر ،به دنبال رتبهبندی مجدد شاخصها با استفاده از تحليل عاملی
تائيدی میباشد.
جدول  . 5بارعاملی حاصل از تحليل عاملی اکتشافی به تفكيک مولفهها

ردیف

مسير

بارعاملی

1
2
3
4
5
6

روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان)
مشاوره تحصيلی و شغلی
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
ارتباط با صنعت و تجارت
محتوای آموزش کارآفرینی
توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران

0.911
0.923
0.948
0.935
0.922
0.956

معناداری
معنادار

جدول  .6ضریب مسير حاصل از تحليل عاملی اکتشافی به تفكيک مولفهها

ردیف
1
2
3
4
5
6

مسير
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان)
مشاوره تحصيلی و شغلی
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
ارتباط با صنعت و تجارت
محتوای آموزش کارآفرینی
توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران

ضریب مسير
0.955
0.961
0.974
0.967
0.960
0.978

معناداری

معنادار

جدول  .7ضریب مسير خروجی حاصل از تحليل عاملی اکتشافی به تفكيک مولفهها

ردیف

مسير

ضریب
مسير

1
2
3
4
5
6

توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران >>> سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها >>> ارتباط با صنعت و تجارت
ارتباط با صنعت و تجارت >>> مشاوره تحصيلی و شغلی
مشاوره تحصيلی و شغلی >>> محتوای آموزش کارآفرینی
محتوای آموزش کارآفرینی >>> روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان)
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان)

0.978
0.974
0.967
0.961
0.960
0.955
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ردیف

1
2
3
4
5
6

جدول  .8اولویت بندی مولفهها بر اساس تحليل عاملی تائيدی مرحله دوم
مسير
اولویت بندی

اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم

توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران
سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
ارتباط با صنعت و تجارت
مشاوره تحصيلی و شغلی
محتوای آموزش کارآفرینی
روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی
هنرجویان)

بارعاملی

0.956
0.948
0.935
0.923
0.922
0.911

در نهایت با توجه به مدل تحليل عاملی شاخصهای نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه
هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران « ،الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان
هنرستانهای شهر تهران» ،به شرح ذیل ارائه میگردد:

شكل  .3مدل شماتيک الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران
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از جمعبندی در خصوص عوامل ،ابعاد و مولفههای الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش
کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران 6 ،عامل ،با اولویت باال مطرح گردید .این عوامل عبارتند از:
 .1اولویت اول :توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران
 .2اولویت دوم :سبک رهبری و مدیریت هنرستانها
 .3اولویت سوم :ارتباط با صنعت و تجارت
 .4اولویت چهارم :مشاوره تحصيلی و شغلی
 .5اولویت پنجم :محتوای آموزش کارآفرینی
 .6اولویت ششم :روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان)
جدول شاخصهای برازش الگو
شاخص
خی دو ()X2
درجه آزادی
X2/df
RMSEA
RMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

دامنه قابل
قبول

آموزش کارآفرینانه

≤3
≤ 0/08
≤ 0/08
نزدیک به 1
نزدیک به 1
نزدیک به 1
نزدیک به 1

8.7
29
0/300
0/038
0/019
0/93
0/96
0/97
0/93

سبک رهبری و
کارآفرینی
روحيه
مشاوره تحصيلی
مدیریت
(ویژگیهای روانشناختی
و شغلی
هنرستانها
هنرجویان)
10.397
37
0/281
0/097
0/043
0/90
0/93
0/91
0/91

3.344
19
0/176
0/013
0/019
0/91
0/93
0/95
0/99

4.017
13
0/309
0/073
0/035
0/95
0/97
0/99
0/98
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ادامه جدول ( )4-38شاخصهای برازش الگو
شاخص
خی دو ()X2
درجه آزادی

محتوای
دامنه قابل ارتباط با صنعت
آموزش
و تجارت
قبول
کارآفرینی
≤3
≤ 0/08
≤ 0/08
نزدیک به 1
نزدیک به 1
نزدیک به 1
نزدیک به 1

2.368
37
0/064
0.022
0.027
0/99
0/96
0/98
0/98

2.548
28
0/091
0.028
0.009
0/97
0/96
0/99
0/99

و روشهای
توسعه مهارتهای فضا
آموزش
در تجهيزات
کارآفرینی
کارآفرینی
آموزشی
فراگيران
8.943
33
0/271
0.087
0.033
0/99
0/98
0/93
0/99

2.919
21
0/139
0.003
0.009
0/99
0/99
0/98
0/99

0.561
17
0/033
0.063
0.025
0/99
0/98
0/96
0/97

X2/df
RMSEA
RMR
NFI
CFI
GFI
AGFI
همانگونه که مالحظه شد  CFI ،NFI ،RMR ،RMSEAو در نهایت  AGFIمحاسبه شده برای کاللگو،
نشان از برازش الگو دارد .در پایان الزم به توضيح است که مقدار  RMSEA1و  RMR2کمتر از  GFI3 ،0/8و
 AGFI4باالی  %90و نزدیک به یک ،همگی نشاندهنده اعتبار الگو هستند .همه این شاخصها از مقادیر مطلوبی
برخوردارند.
در الگوی حاضر مؤلفههای الگوی نظام آموزشی مبتنی توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر
تهران (آموزش کارآفرینانه ،روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان) ،مشاوره تحصيلی و شغلی ،سبک
رهبری و مدیریت هنرستانها ،ارتباط با صنعت و تجارت ،محتوای آموزش کارآفرینی ،توسعه مهارتهای کارآفرینی در
فراگيران ،فضا و تجهيزات آموزشی ،و در نهایت روشهای آموزش کارآفرینی) به عنوان متغيرهای مشاهده شده  1و
متغير نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه به عنوان متغير مكنون  2در نظر گرفته شده است .شاخصهای
برازش الگو در تحليل عاملی ،برازش الگو را تأیيد مینمایند.

 -5نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب برای نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه
دانشآموزان هنرستانهای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش به منظور شناخت بهتر
1

Root Mean Square Error of Approximation
Root Mean Square Residual
3
Goodness of Fit Index
4
Adjusted Goodness of Fit Index
2
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موضوع در زمينه نظام آموزشی جهت توسعه نگرش کارآفرینانه دانشآموزان هنرستانهای شهر تهران و
همچنين شناسایی ابعاد و مولفههای آن ،از طریق تكنيک داده بنياد با نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و
صاحبنظران ،متخصصين و افراد آگاه در زمينه نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه پرادخت .بر
اساس نظر صاحبنظران و خبرگان مولفههای :آموزش کارآفرینانه ،روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی
هنرجویان) ،مشاوره تحصيلی و شغلی ،سبک رهبری و مدیریت هنرستانها ،ارتباط با صنعت و تجارت،
محتوای آموزش کارآفرینی ،توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران ،فضا و تجهيزات آموزشی ،و در نهایت
روشهای آموزش کارآفرینی؛ به عنوان مولفهها و شاخصهای نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش
کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران  ،جهت ارزیابی در بخش کمی ،مورد تائيد قرار گرفت .جهت
بررسی و تعيين مدلی مناسب برای تعيين الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه
دانشآموزان هنرستانهای شهر تهران از روش تحليل عاملی استفاده شد .از بين  9مولفه هيچ یک از آن ها
بار عاملی کمتر از  0.3نداشتند لذا از روند تحليل عاملی حذف نگردیدند ودر روند تحليل باقی ماندند .در نهایت
با توجه به الگوی تحليل عاملی شاخصهای نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان
هنرستانهای شهر تهران «الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه دانشآموزان
هنرستانهای شهر تهران» ،به شرح ذیل ارائه گردید:

شكل  .4مدل شماتيک الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران
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از جمعبندی در خصوص عوامل ،ابعاد و مولفههای الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش
کارآفرینانه هنرآموزان هنرستانهای شهر تهران 6 ،عامل ،با اولویت باال مطرح گردید .این عوامل عبارتند از:
اولویت اول :توسعه مهارتهای کارآفرینی در فراگيران ،اولویت دوم :سبک رهبری و مدیریت هنرستانها،
اولویت سوم :ارتباط با صنعت و تجارت ،اولویت چهارم :مشاوره تحصيلی و شغلی ،اولویت پنجم :محتوای
آموزش کارآفرینی ،اولویت ششم :روحيه کارآفرینی (ویژگیهای روانشناختی هنرجویان).

شكل  .6اولویتبندی مولفهها

نتایج مطالعات محقق با پژوهشهای :سایتيس و سایتی ( ،)2018فنگ و ریچارد ( ،)2018دوميتروویچ و
همكاران ( ،)2017رستون ( ،)2015حسن حسن زاده ،ناصر ميرسپاسی ،ابوالحسن فقيهی ،رضا نجف بيگی( ،دو
مقاله در سالهای  1398و  ،)1399پورسعيد ،سيد مسعود ( ،)1396عبدالعلی کشته گر ،عليرضا تشكریان
جهرمی ،ميثم شهبازی ،)1395( ،محمدعلی حقيقی ،ساره ابراهيمی ،حميدرضا قاسمی بنابری،)1393( ،
سيدذبيحاله هاشمی ()1391؛ همراستا میباشد .برای حصول اطمينان از توسعة مهارتهای کارآفرینی در
دانشآموختگان الزم است مهارتهای مؤثر بر کارآفرینی شناسایی شوند .با توجه به اینكه زیرساختها و
سرمایه به عنوان شرایط علی توسعه مهارت کارآفرینی دانشآموزان ،پيشنهاد میشود که آموزش و پرورش در
برنامههای آموزشی خود تجدید ساختار نمایند و ارائه درس کارآفرینی برای همه دانشآموزان در سطوح
تحصيلی ،متناسب کردن سرفصل دروس با مقوله کارآفرینی شامل تدوین کتاب آموزشی در زمينه کارآفرین،
تناسب محتوای سرفصل دروس مد نظر قرار دهند .همچنين پيشنهاد میشود مدارس بر بعد عملی آموزش
تأکيد داشته باشند .برای این کار انجام اقداماتی همچون برگزاری کالسهای عملی کارآفرینی ،برگزاری
کالسهای آموزش کارآفرینی به صورت کارگاهی ،آموزش دانش کارآفرینی و مهارتهای کارآفرینی ،آموزش
کارآفرینی در محيطهای خارج از مدرسه ،برگزاری کالسهای کارآفرینی در شرکتها و صنایع کارآفرین،
برگزاری کالسهای کارآفرینی در قالب گردشهای علمی توصيه میشود.
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