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های نظام آموزشی مبتنی برتوسعه  نگرش شاخص و  مولفهشناسایی 
 : یک پژوهش کیفیهنرستانهای شهر تهران در  کارآفرینانه هنرآموزان 

 

 3، محمودصفری 2، ابوالقاسم دلخوش کسمایی 1زهرا فیروزی الکتراشانی 
 

 چكيده
پژوهش این  وشاخصشناسایی    هدف  بر    های  مولفه  مبتنی  آموزشی  هنرنظام  کارآفرینانه  نگرش  آموزان  توسعه 

تهرانهنرستان انجام شده بود    های شهر  اکتشافی  وبه روش  است  از نظر هدف کاربردی  تحقیق  این  بنابراین روش 
)کیفی  است   آمیخته  روش  به  ها  داده  گردآوری  نحوه  پژوهش  این  ها -در  داده  گردآوری  وابزار  شد  استفاده  کمی( 

خبرگان وکارآفرینان   )بخش کیفی(در    صاحبه های نیمه ساختاریافته وپرسشنامه می باشدمصاحبه با خبرگان باانجام م
نفر به عنوان نمونه    22با شیوه نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظرات به تعداد  برتر کشور درحوزه آموزشی   

های شهر  مدیران، معاونین ومربیان هنرستان در بخش کمی( جامعه آماری تحقیق شامل کلیه  )و  آماری انتخاب شدند.
نفر بوده است. نمونه آماری نیز با توجه فرمول کوکران انتخاب شد که بر این اساس تعداد    1480تهران است که تعداد  

شده  305 انتخاب  نمونه  عنوان  به  است   اندنفر  شده  استفاده  ساده  تصافی  گیری  نمونه  تجزیه  .  روش  پژوهش  دراین 
داده افزار  وتحلیل  نرم  از طریق  واستنباطی  توصیفی  ،به دو روش  آوری شده    ,SPSS   Smart PLS  های جمع 
  . رواییانجام شد  تعیین  ازشاخص    جهت  بااستفاده  روایی محتوایی  و  و  CVRازروایی صوری  است   و  استفاده شده 

نتایج پژوهش  باآلفای کرونباخ بدست آمدپایایی آن  94/0 آلفاکرونباخ و کدگذار دو بین توافق ضریب روش با آن پایایی
داد   )ویژگینگرش  های:  مولفهنشان  کارآفرینی  روحیه  و کارآفرینانه،  تحصیلی  مشاوره  هنرجویان(،  روانشناختی  های 

هنرستان مدیریت  و  رهبری  کارآفرینی،  شغلی، سبک  آموزش  تجارت، محتوای  و  با صنعت  ارتباط  و مربیانها،  فضا   ،
های نظام آموزشی مبتنی بر  ها و شاخصهای آموزش کارآفرینی؛ به عنوان مولفه آموزشی، و در نهایت روشتجهیزات  

های شهر تهران مورد تائید قرار گرفت و آزمون های برازش الگو ، نشان  آموزان هنرستانتوسعه نگرش کارآفرینانه هنر
 از اعتبار الگو داشت . 

 نانهیتوسعه نگرش کارآفر، نانهیارآفرنگرش کی، نظام آموزشواژگان کلیدی: 

 

 
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد ، واحد دماوند - 1
 )نویسنده مسئول(  دانشگاه آزاد ، واحد دماونداستادیار، گروه مدیریت آموزشی ،  - 2
 دانشگاه آزاد ، واحد دماونداستادیار، گروه مدیریت آموزشی ،   -3
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 مقدمه  
  جدیدی   چالشهای  با   را  ما  اقتصاد  اخیر،  سالهای  در   ایران  کسب و کار   فضای   در   متعدد  مشکالت

  این   در  است  خالقانه  هایروش  و   رویکردها  گرفتن  کار  به  نیازمند  آنها  از   گذر  که  است  رو ساختهروبه
کارآفرینی  میان   اقتصاددانان   دلیل  همین  به  باشد  کننده  تعیین   میتواند  کارآفرین  افراد  وجود   و   نقش 

رشد   را  کارآفرینی اند  تعبیر  اقتصادی  موتور  اولیه(.1394  شاهی،   و   ثانی  )علیزاده   کرده  ی  مطالعات 
فریزن  و  میلر  توسط  سازمان  سطح  در  میلر 1982)  1کارآفرینی  و  سازه  1983)  2(  توسعه  به  منجر   )

کارآفرینا فعالیتگرایش  در  که  است  سازمانی  کارآفرین،  سازمان  ”یک  کرد:  عنوان  میلر  شد.  های  نه 
با   که  است  سازمانی  اولین  و  گرفته  عهده  به  را  آمیز  مخاطره  اقدامات  برخی  شده،  درگیر  نوآورانه 

(. کوین و  2016،  3بیرلی دهد“ )های پیشگام خود را مطرح نموده و رقبا را تحت فشار قرار مینوآوری 
( کارآفرینانه“ 1991اسلوین  ”حالت  از اصطالح  اسلوین   4(  و  نامن  کارآفرینانه“ 1993)  5و  از ”سبک   )6 

اند.  برای توصیف گرایشات کارآفرینانه از جمله رفتارهای خطرپذیری، نوآوری و پیشگامی استفاده کرده
است،  صرف شده  استفاده  کارآفرینانه  گرایش  توصیف  برای  که  اصطالحاتی  از  نظر  نظر  از  سازه  این 

ی تمایل سازمان برای حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از  دهندهمفهومی چند بُعدی بوده و نشان
و صرف است  رقبا  سایر  مقابل  در  نوآوری  و  خطرپذیری  قابلیت  طریق  سازمان،  نوع  و  اندازه  از  نظر 

 (.  2017و همکاران،  7آمیتکاربرد در هر سازمان را دارد ) 
  مدارس،   از  اعم  آموزشی  مؤسسات  باید  دارد بنابراین  کارآفرینی  توسعه  در  را  نقش  ترینمهم  آموزش

ای،   مراکزآموزش ها   حرفه  ها   و  دانشکده  الزم  دانشگاه  های    و  کارآفرینی   توسعه   جهت   را  آموزش 
ها   در  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  فرهنگ سازی   نه  شود  داده  بها  و خالقیت  ابداع  به  باید  آموزش 

  یک   به صورت  باید  جامعه  در   اشتغال  ایجاد   و  صنعتی   اقتصادی،  توسعه  در   کارآفرین  نقش.  محفوظات
 ( 1394  نادری و همکاران، )سبزیانپور  درآید  همگانی  باور

  کارآفرینی   نگرش   تقویت  و  ایجاد  فکر  در  باید  باشد  داشته  میتواند   کارآفرینی  که  منافعی  به  توجه  با
آموزان    راهکارهای   طریق   از   بلکه   نیست  افراد  ذاتی   صفت  کارآفرینی   نگرش   اینکه   و   باشیم  در دانش 
  زمینه   ایجاد  و  کارآفرینی   اهمیت  اساس  بر .  کرد  تقویت  و   داد  شکل  را   کارآفرینی  نگرش   مختلف میتوان 

 
1 Miller & Friesen 
2 Miller 
3 Birley 
4 Entrepreneurial Posture 
5 Naman & Slevin 
6 Entrepreneurial Style 
7 Amit 
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  عالوه  که   است  این   جریان   این   در   درگیر   افراد   تالش   تمام   زمینه   این   در  افراد   استعداد   برای بروز   کافی
کارآفرینی   بر   جامعه   در   را   خود   اقتصادی   نقش   ایفای   توانایی   که  بسازند   کارآفرینانی   افراد،   از  اهمیت 

 (. 1394 نادری و همکاران،  باشند )سبزیانپور  داشته

نامناسب جوانان به اشتغال  آموزش  ویژه دانش   بیکاری و  تغییرات    و پرورش آموختگان  از یکسو و 
ایجاد    و پرورشسوی دیگر، شرایط جدیدی را برای آموزش    المللی از سریع محیطی در ابعاد ملی و بین

توانمندی  توسعه  این شرایط، ضرورت  برآیند  ایجاد  کرده است که  به منظور  های کارآفرینی در کشور 
ظرفیت از  استفاده  جدید،  کارهای  و  توسعهکسب  استفاده،  بدون  حل  ظرفیت  های  و  موجود  های 

آموزش و پرورش و به دنبال آن  ها، ماموریت جدید  بوده و در پاسخ به این چالش  مشکالت اجتماعی
توانمندی   ،ها دانشگاه دانش ایجاد  در  کارآفرینی  استهای  آموزش  .  آموختگان  مقوله  به  توجه  بنابراین، 

 ( 1396)قاسمی و همکاران،   باشدسزایی برخوردار می از اهمیت بهی کارآفرینی در نظام آموزش 
حوزة آموختگان  دانش در  بتوانند  آینده  در  اینکه  خودهای  فعالیت   برای  به  کارآفرینی    مربوط  به 

های خود  مهارت   ها وداره کنند، نیازمند افزایش آگاهیا  کار خالقانه را ایجاد و  و  مبادرت ورزند و کسب
ها در زمینه فراهم  ها، استادان و دانشگاه حالی است که معلمدر چندین حوزه کاربردی هستند. این در  

هایی دارند که سبب  آموزان و  دانشجویان در زمینه کارآفرینی ضعفهای الزم به دانشآوردن مهارت 
 (. 1399اند )طباطبایی و همکاران، محدود شدن گرایش به کارآفرینی شده

به   کمک  آن  از  مهمتر  و  آنان  ذهنی  استعدادهای  بارورکردن  و  دانش آموزان  به  دانش  و  علم  انتقال
  آنچه   کارآفرینی  روحیه  پرورش   در.  است  آموزش و پرورش  انکار  غیرقابل  وظایف  از   آنها  جامعه پذیری

  می باشد   خالقیت   و   پذیری   ریسک   نفس،   به   اعتماد   استقالل،   شود   توجه  آن  به  آموزش   حین   باید در   که
در1389  آبادی، نجف  )یعقوبی   و   تغییر   حال   در   همیشه  کار  بازار   شرایط   و  نیازها   که  حاضر  عصر   (. 
  از   بیش  امروزه  آموزش،   بنابراین   بیندیشند،   کارآفرینی  ارتقای  باید درباره   آموزشی  مراکز  است  دگرگونی

  )مقصودی،  است  انسانی نیروهای  تربیت به نسبت غلط و  سنتی در رویکردهای بازنگری  نیازمند چیز هر
1394 .) 

  کردن   باور   در   توجهی   قابل   تأثیر   شود  دنبال  کارآفرینانه   رویکردی   نسل   یک   آموزش   در   اگر  مسلما  
  برای   کارآفرینی  آموزش   اهمیت   علیرغم.  (1390  )شکیبائیان،   داشت  خواهد  جامعه   آیندگان   و  آن نسل 

  در  باید  آنچنانکه   و   داشته  قرار  دوش دانشگاهها   بر  کارآفرینی   آموزش   اصلی   بار  تحصیلی  همه مقاطع
  از   کارآفرینی   آموزش   مکان   تغییر  لذا   نمی شود   پرداخته کارآفرینی   آموزش   مسئله   به  مراکز آموزشی   سایر

 (. 1394  وهمکاران، )نادری  است  اهمیت حائز  مدارس  به دانشگاه
 به.  است  اقتصاد  در  عامل  قدرتمندترین  نقش  کندمی  بازی  دنیا  در   کارآفرینی  امروزه  که  نقشی

  راهکاری   و   اقتصادی  اجتماعی،   حیات   تجدید   عامل  عنوان   به  را  آن   یافته  توسعه  اقتصادهایکه    ایگونه
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مشکالت  مقابله   برای   در   نوآوری  عامل  و  فناورانه  هایپیشرفت  کننده   تسهیل  بیکاری،  با  مرتبط   با 
می   صنعت   یا   محصوالت دانش    باید   پرورش   و  آموزش .  ( 1391  صالحی   و  قدس   )عسگری  دانندخود 

  آن   و  دارد  مهمتر  رسالت  پرورش  و  آموزش.  بیاورد   بار  حالل مشکالت  و  بینواقع  هدفمند،  را  آموزان
و  شجاع،  افراد  پرورش   از   حمایتی  سیاستهای  باید  ایجامعه  چنین  تحقق  برای.  است  پرافتخار  متعهد 

و  دولت،  توسط  کارآفرینان    فضاهای   و  سیستمها   ابتدا  باید .  شود   ایجاد   مردمی   نهادهای   سایر   مجلس 
کارآفرینان  پرورش  شناسایی  برای  نیاز   مورد    فعالیتها،   این   نیاز   با   متناسب  و   شود  شناسایی  فعالیت 

 (. 1390 آبادی،  نجف گردد )یعقوبی ریزی طرح  حمایتی  اقدامات  و  سیاستها
ان  آموزریزی آموزشی نهادی است که دانشمدرسه با مجموعة عوامل، ساختار، مواد درسی و برنامه

گذرانند؛ بنابراین نقش بسیار ارزنده و  سالگی آنجا می  18تا    7سوم عمر و توان خود را از    بیش از یک 
ایفا می  -دهی به مسیر تحصیلی اثربخشی را در جهت کند. در این راستا مهمترین ویژگی  شغلی آنان 

آموزشی،   محتوای  تواناییمدرسه،  با  آموزشی  محتوای  تناسب  کارآفرینی،  ع ه ترویج  و  دانشالا  -قه 
ع  و  انگیزه  ایجاد  تیمی،  کار  مهارت  و  تفکر  ایجاد  و  الآموزان،  پژوهش  و  تحقیق  کار  انجام  برای  قه 

امروزه بر    (.1394  وهمکاران،  )نادری  های سنتی استجای روش   های نوین تدریس بهاستفاده از روش
دیدگاه  آموزش  اساس  و ضرورت  نقش  در خصوص  توسعه،  اندیشمندان  فرآیند  های  در  مهارتی  های 

آموزش  اهمیت  و  دارد  وجود  نظر  اتفاق  اقتصادی  آموزش توسعه  کلی  طور  به  هدفمند  فنی  های  های 
های  ز کشور های کار آفرینانه بر کسی پوشیده نیست. تجارب فراوانی احرفه ای و تاثیر آن بر نگرش  

دهد این کشور ها بخش عظیمی از دستاورد های توسعه  توسعه یافته قابل حصول است که نشان می 
ارتقا آموزش  آفرینانه به ویژه از طریق  های فنی حرفه ای  اقتصادی خود را مدیون توسعه نگرش کار 

 .(1390  آبادی،  نجف )یعقوبی بوده اند

  تخصصی   آموزشهای  توسعه   دنبال آن  به  و  کارآفرینی  های آموزش  اثرگذاری   و  کارآفرینی   رشد   روند
  بلکه   است،  شده   کارآفرینان   کمی   رشد   باعث  تنها   نه   کارآفرینی  آموزش   که  دهد می  نشان   کارآفرینی 

  و   )هنری  است  داشته   پی   در   نیز   را   کارآفرینی   مهارت   سطح   ارتقای   و  کارآفرینی   های نسل  در   تحول 
اما2005همکاران،     ابعاد   در  آموزش   چشمگیر   رشد  و  آموزش  حوزه  در  کشور  زیاد  سابقه  رغم،  علی  (. 

  بوده کارآفرینی اندیشه تزریق برای  تمهیداتی و برنامه هیچ  بدون اغلب اما  نظر کمی،  از  ویژه به مختلف
  همواره   و  نیست  آنان   در   نوآوری   نشانه  کمترین   که  آموز بوده   هزاران دانش   فراغت   شاهد  متعاقبا   و  است
 (. 1396وهمکاران ، )باقرصاد  هستند  اشتغال  و کار  جوی  پی 

مبدل به یک امر ضروری برای جوامع مختلف گردیده است، زیرا این    کارآفرینی امروزه توجه به  

کند، بلکه با حل مشکالت به  امر نه تنها امکان دستیابی فرد به منابع مالی حاصل از ایده را مهیا می 
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و پیشرفت  موجبات  نوین،  ای  اهمیت    شیوه  به  توجه  با  میکند.  سازی  زمینه  را  کشور  یک  توسعه 

  کارآفرینی آموزش ، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در پی ایجاد، گسترش و  کارآفرینی

  آموزش باشند  جهت شناسایی و هدفمند سازی افراد کارآفرین از کودکی و نوجوانی می   در مدارس 

از نظر اجتماعی و اقتصادی به نفع تمام دانش آموزان است. زیرا به کودکان    کارآفرینی در مدارس

بپرورانند را  خود  ی  نهفته  استعدادهای  و  ها  مهارت  و  بیندیشند  آزادانه  که  آموزد  می  نوجوانان    .و 
   (. 1396وهمکاران ، )باقرصاد

  بینش  تغییر  با  تواند می  خاص  آموزشی هایبرنامه  و  فرایندها  که  دهدمی   نشان  شده  انجام  تحقیقات
  بالفعل   کارآفرین  به   را  بالقوه  کارآفرین  یک  خاص   هاینگرش  و  دانش   به  آنها   تجهیز  و   افراد   و نگرش 

  در   نگرش  متغیر .  ( 1392  جمالی،  و  موسوی  محسنی،  از  نقل   به  ، 2007   احمدزاده   و  )کیا   تبدیل کند
.  شود می  ارزیابی  فرد   خود   دیدگاه   از  رفتار  آن  طی   که  است  شخصی   و  فردی   متغیر  رفتار، یک   خصوص 
  اندازه   چه  تا   کارآفرین  شخص  نظر  از   که  است   صورت  بدین  کارآفرینی   در تحقیقات   نگرش   بکارگیری

  و  موسوی  محسنی،   از  نقل   به  ،2000  ،1کارسرود   و   )کروگر  آیدمی   نظر  به   جدید جذاب  وکارکسب  ایجاد 
 . (1392  جمالی،

  با .  گیرد می  قرار  توجه  مورد  آموزشی   های نظام   ساختار  و  ماهیت   توجه  با  کارآفرینی   تعریف  و   مفهوم
نگرش  پرورش  در   کارآفرینی   توان می  این  و  و    در   کرد: »کارآفرینی   تعریف   چنین   را  آموزش  آموزش 

منظم   پرورش    منابع   کلیه  از   مؤثر   برداری بهره  و   شناسایی   به   سو   یک   از   که  است   مستمری  و   فرایند 
  یاددهی   جدید   های فرصت  ایجاد   موجب  دیگر  سوی   از   و   شودمی  منجر  آموزشینظام    بیرونی  و  درونی 

  هایزمینه  آوردن  فراهم  و  کارآفرین   فراگیر  آموزش  محور  دو  بر   تکیه  با  گردد«. این فرایندمی  یادگیری
  باید  ژنتیکی،   و   ارثی   نه   بوده  اکتسابی   کارآفرینی   صفات  که   جاییآن  از   . شود می  محقق   آن   ظهور   و   بروز

  در   را   آموزاندانش  روحی   خصوصیات   رشد  هایزمینه  و سازماندهی،   ریزیبرنامه   با  آموزش و پرورش 
و  فراهم  کارآفرینی  روحیه  ایجاد  جهت   آبادی، نجف   )یعقوبی  بپروراند  آنان   در  را  ها ویژگی  این  کند 
آموزشی   توان، می  کارآفرینی   ارتقای   برای .  ( 1389   آموزان دانش   میان   در   را   کارآفرینی   موضوع   با   ابزار 
  مدارس   در   توانند می  مؤسسات  مدیریت  و   چگونگی شروع  مآخذ   و  راهنماها   جزوات،  ها، کتاب .  داد  ترویج

شدهآگاه  آموزان دانش   ترتیب   بدین .  شوند   توزیع   ها کتابخانه  و   آمادگی   خود   کار  شروع  زمان   در  و  تر 
   (. 156: 1390  حسینی، )شاه داشت خواهند  بیشتری
 

 
1 Krueger & Carsrud 
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  شناسی روش 
شامل  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه آماری پژوهش  

در حوزه نظام آموزشی ایران، دارای زمینه علمی مرتبط با کارآفرینی  ، کارآفرینان برتر کشور  خبرگان  
که    آموزشی از بودند  بیشتر  کاری  سابقه  شرح  به  افراد  این  فنی  و    20مشخصات  تحصیالت  سال 

می  باالتر  و  ارشد  تعداد    باشد.کارشناسی  نظری  اشباع  اصل  روش   22طبق  با  نمونهنفر  گیری  های 
از افراد نمونه خواسته شد در صورت شناختن خبرگانی دیگر    عنوان نمونه انتخاب شدندهدفمند به  و 

 آنها را معرفی نمایند. 
وزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه های نظام آم  مولفه وشاخص برای انجام این مطالعه ابتدا  

هایی جهت مصاحبه با خبرگان طراحی  هنرستان ها  مطالعه و بر اساس آنها و با کمک اساتید سوال
های ورود به مطالعه آنها شد و بعد از بررسی و  ها و بررسی مالک شد. سپس، اقدام به شناسایی نمونه

مالک  داشتن  آتایید  از  مطالعه  به  ورود  این  های  نمایند.  معرفی  را  خبرگان  سایر  تا  شد  خواسته  نان 
ها درباره اهمیت و ضرورت  های ورود به مطالعه بررسی شدند. با همه نمونهخبرگان نیز از نظر مالک 

پژوهش و ضبط مصاحبه  در  آنها درخواست شد که جهت شرکت  از  و  ها موافقت  پژوهش بحث شد 
د که مالحظات اخالقی مربوط به پژوهش را رعایت نماید.  نمایند، هر چند که پژوهشگر نیز متعهد ش 

در نهایت، پس از موافقت آنها جهت شرکت در پژوهش، درباره مکان و زمان مصاحبه هماهنگی الزم  
 صورت انفرادی انجام شدند. ها به به عمل آمد مصاحبه 

نیمه  مصاحبه  ابزار  آن  که  شد  استفاده  ابزار  یک  از  پژوهش  این  مصاحبهساختاریافتدر  بود.  ها  ه 
نمونه پژوهش حاضر انجام و در حین مصاحبه  سوال (    12) با  نفر    22صورت انفرادی با هر یک از  به

یادداشت مطالب و نکات مهم و کلیدی، مصاحبه  بر  در فرصتی مناسب مجدد  عالوه  تا  ها ضبط شد 
دقیقه بود. الزم به ذکر    45تا    30مورد بررسی قرار گیرند. مدت مصاحبه با هر یک از خبرگان در حد  

به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و روایی محتوایی با استفاده از شاخص  است که  
محتوایی  روایی  است    1نسبت  شده  و  استفاده  کدگذار  دو  بین  توافق  ضریب  روش  با  آنها  پایایی  و 

داده  94/0آلفاکرونباخ   آمد.  نیمه بدست  مصاحبه  از  پس  با  ها  پژوهش  22ساختاریافته  خبرگان  از  نفر 
 های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. حاضر با روش 

 
  باهمراهی های تخصصی، با همراهی استاد راهنما و مشاور و نیز در  مصاحبه سوالهای    جهت تهیه

 ل طی شد: نخبگان و صاحب نظران، بطور کلی مراحل زی 

 
1 Content Validity Ratio (CVR) 
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 (: پیاده سازی متن 1مرحله )
 (: تعریف واحد تحلیل 2مرحله )

 ها و یک طرح رمزگذاری (: تکوین مقوله 3مرحله )

 (: طرح رمزگردانی آزمایشی 4مرحله )

 (: رمزگذاری همه متن 5مرحله )

 (: ارزیابی کردن انسجام کدگذاری 6مرحله )

 های رمزی (: استخراج نتایج از داده7مرحله )

 ها( ها و شاخصها )استخراج ابعاد، مولفه(: گزارش روش و یافته 8مرحله )

 نظران (: تهیه و نهایی شدن پرسشنامه خبرگان و صاحب 9مرحله )
اختیار خبرگان و صاحب در  پرسشنامه  این  تحلیل کیفی  سپس  در  آن  نتایج  و  قرار گرفت  نظران 

 آمده است. 
 مصاحبه کیفی   تخصصی های سوال  

توسعه نگرش کارآفرهای  مولفه ابعاد و  وشناسایی   به منظور استخراج بر  آموزشی مبتنی   نانه ینظام 
هنرستان هنر  تهران    ی هاآموزان  صاحبشهر  و  خبرگان  در  ازدیدگاه  ذیل  شرح  به  سواالتی  نظران، 

 : ( که چندمورد به شرح زیر میباشد سوال 12)شامل مصاحبه از متخصصان و خبرگان، پرسیده شد
از چه مولفه ها وشاخص   (1 الگوی نظام آموزشی مبتنی برتوسعه نگرش کارآفرینانه  ازنظرشما 

 هایی تشکیل می گردد؟
کارآفرینانه    نگرش  مبتنی بر  یک هنرستان چه قابلیت هایی جهت دستیابی به نظام آموزشی  (2

 برای هنرآموزان الزم دارد؟ 

آموزشی   (3 ها  رویکرد  هنرستان  سایر  از  را  شما  هنرستان  که  کارآفرینانه  فعالیتهای  بر  مبتنی 
 متمایز می سازد کدام است؟

آموزشی  (4 الگوی  به  دستیابی  جهت  هایی  قابلیت  بر  چه  بری    نگرش  مبتنی  کارآفرینانه 
توسعه  هنر  و  رشد  مراحل  با  متناسب  ها  قابلیت  این  آیا  است؟  کرده  کمک  شما  به  آموزان 

 نی متفاوت بوده است یا یکسان است؟ نگرش کارآفری
از نظر شما چه مهارتها و قابلیت های دیگری جهت دستیابی به جایگاه مطلوب نیاز است و   (5

اقدامی   مهارتها  و  ها  قابلیت  این  توسعه  و  ایجاد  آیا جهت  کنید؟  احساس می  را  آن  کمبود 
اگر جواب آ اید؟  اید؟ چه فرایندهای حمایتی را شکل داده  داده  این  انجام  ری است چگونه 

 کمبودها )در مهارتها و قابلیت ها( را کشف کرده اید؟

 



 1401  تابستان  ، چهارم ، شماره  سيزدهم سال    -  تحقيقات مديريت آموزشي پژوهشي  -فصلنامه علمي  ❑112

 هایافته
نیمه یافته مصاحبه  از  برگرفته  که  حاضر  پژوهش  با  های  جهت  22ساختاریافته  خبرگان  از   نفر 
در    بود نشان داد کهنظام آموزشی مبتنی برتوسعه نگرش کارآفرینانه    های وشاخص    مولفه   شناسایی  
 ها نشان داده شده است.به تفکیک ابعاد و شاخص  زیرمولفه که در جدول  9شاخص در   60نهایت 

آموزان  هنر   نانهیتوسعه نگرش کارآفر  مبتنی بر  ی نظام آموزش یالگوهای شاخص  مولفه و 1جدول 

 شهر تهران  یهاهنرستان 

 شاخص ها مولفه ها  ابعاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرش   مولفه

 کارآفرینانه 

با گنجاندن مبانی مربوطه در طی دوره  نگرش کارآفرینانهارتقاء روحیه  (1
 متوسطه فنی. 

کارآفرینان موفق جهت انتقال دانش ضمنی به   نگرشگیری ازبهره (2
 هنرآموزان. 

تخصصی با محوریت بازدید از کسب و کارهای   -برگزاری اردوهای علمی (3
 موفق محلی و مراکز کارآفرینی. 

های عملی توسط هنرجویان پیرامون ایجاد کسب و کارهای  انجام پروژه (4
 جدید در حین تحصیل. 

جای  ه و چندگانه بهخالقانهای نوین تدریس هنرآموزان از روشاستفاده  (5
 های سنتی روش

 کارآفرینانه در ارزشیابی دروس. نگرش لحاظ نمودن رویکرد  (6

تربیت کارآفرینان متخصص هر رشته با استفاده از تدریس دروس تخصصی   (7
 مربوط به آن رشته. 

تشویق، ایجاد انگیزه در هنرآموزان  کارآفرینی، ترغیب،  نگرش  آموزش فرایند (8
 به عنوان اهداف این آموزش. 

با هدف مشخص، تشویق هنرآموزان   انهکارآفرین نگرش تدوین برنامه آموزش (9
 پردازی و همکاری در تأسیس یا اقدام برای تأسیس بنگاه کارآفرینی. به ایده

ت و خدماتی  کارآفرینی به سمت و سوی محصوال نگرش گیری مبانیجهت (10
 که در کشور دارای مزیت نسبی است. 

 ها.کارآفرین در هنرستان بانگرش تربیت مربی (11

انـواع منابـع مالـی، تامیـن  ) های مدیریـت امـور مالـیهنرآموزان شـیوه (12
 را فرا گیرند. (پذیرگذاری مخاطرهمالـی و سـرمایه

متنوع و ارتباط و تبادل نظر با  هنرآموزان به منابع و مراجع علمیآشنایی  (13
 ها و مجامع کارآفرینی. شبکه

 کارآفرینی موفق هنرآموزان  نگرش داشتن تجربه (14

 
روحیه مولفه  

  کارآفرینی

 یهایژگیو)

 هنرآموزان. ن جهت تحقیق و مطالعه توسط آموزا ایجاد عالقه و رغبت در هنر (15

 

 

 برخورداری هنرآموزان از ویژگی نیاز به موفقیت به عنوان پتانسیل کارآفرینی.  (16

قیت و نوآوری به عنوان پتانسیل برخورداری هنرآموزان از ویژگی خال (17
 کارآفرینی.  
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  یروانشناخت

 (انیهنرجو 

به عنوان پتانسیل   ن از ویژگی اعتماد به نفس باالآموزا برخورداری هنر (18
 کارآفرینی. 

به عنوان   پذیری و تحمل شکست باالان از ویژگی ریسکآموز برخورداری هنر (19
 پتانسیل کارآفرینی. 

ان از ویژگی خوداتکایی و کنترل درونی به عنوان پتانسیل  آموز برخورداری هنر (20
 کارآفرینی. 

 عنوان پتانسیل کارآفرینی. ان از ویژگی فرصت گرایی به آموز برخورداری هنر (21

 ان از ویژگی تحمل ابهام به عنوان پتانسیل کارآفرینی. آموز برخورداری هنر (22

 .طلبی به عنوان پتانسیل کارآفرینیلان از ویژگی استقالآموز برخورداری هنر (23

مشاوره   مولفه

و   یلیتحص

 یشغل

محل تحصیل ها و کسب و کارهای کوچک در ها، فروشگاهاندازی تعاونیراه (24
 توسط هنرآموزان 

 . وجود مشاور تحصیلی و شغلی مجرب (25

 . برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی و شغلی برای هنرآموزان (26

ریزی مشاور جهت دعوت از کارآفرینان موفق برای سخنرانی در  برنامه (27
 جلسات مشاوره شغلی. 

کارآفرینی هنرآموزان و ریزی مشاور جهت شناسایی عالقه و استعداد برنامه (28
 ریزی برای هدایت آنان به سمت و سوی کارآفرینی. برنامه

 .های محلی در خصوص کارآفرینیریزی مشاور جهت برگزاری همایشبرنامه (29

سبک  مولفه

رهبری و  

مدیریت 

 هاهنرستان

 سبک رهبری تحولی در هنرستان توسط مدیر. (30

 ها. گیریتصمیممشارکت هنرآموزان و هنرجویان در  (31

 قه و درگیری مدیر در فرایند کارآفرینی.  تخصص، عال (32

 ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی در هنرستان. (33

 تشکیل کمیته کارآفرینی در هنرستان. (34

 ترویج سبک رهبری معنوی در هنرستان. (35

 .گزار در هنرستانترویج سبک رهبری خدمت (36

ارتباط   مولفه

و  صنعت  با 

 تجارت

ارتباط هنرستان با صنعت و شناسایی صنایع متناسب با شرایط محیطی و  (37
دعوت از صاحبان این صنایع برای سخنرانی در جلسات هنرآموزان و معرفی کسب و کار و 

 کارآفرینی. 

اندازی نشریه کارآفرینی برای  های اقتصادی و راهاشتراک مجالت و روزنامه (38
 معرفی کسب و کار و کارآفرینی. 

جلب حمایت مادی و معنوی صاحبان صنایع و مجامع کارآفرینی برای  (39
 ان کارآفرین. آموزهنر

های مهارتی رشته های فنی در محل های کسب و   کالس برگزاری برخی (40
 کار و کارآفرینی مرتبط.  

ایجاد انعطاف در زمان آموزش و یادگیری با استفاده از آموزش های فناورانه   (41
 منعطف و غیر برخط. 

ریزی برای اختصاص زمان بیشتر به فعالیتهای عملی کسب و کار و  برنامه (42
 .کارآفرینی

 یمحتوا   مولفه
روز و کاربردی به) انطباق محتوای درسی با پیشرفت علمی و تکنولوژی (43

 (.بودن
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آموزش  

 ی نیکارآفر

متناسب بودن محتوای درسی با شغل و نیازهای بازار کار از جمله مدیریت و  (44
 بازاریابی. 

عاتی و  الهای اطفناوری التانعطاف پذیری محتوا ی درسی و مبتنی بر تحو (45
 ارتباطی. 

 محتوای درسی نیاز به موفقیت و کنترل درونی در هنرآموز را تقویت کند. (46

وجود مباحـث و موضوعـات جدید مرتبـط بـا خالقیت،کارآفرینـی و کسـب و  (47
 کار در برنامـه درسـی. 

 .لحاظ نمودن رویکرد کارآفرینانه در دروس و منابع درسی (48

 مربیان  مولفه

 باهنرآموزان داشته باشندمربیان باید ارتباط خوبی  (49

 مربیان باید خالقیت ونوآوری رادر هنرآموزان پرورش دهند  (50

مربیان با مهارت های تحلیل محیط برای تشخیص فرصت های کارآفرینی   (51
 .آشنا شوند

های کارآفرینی  های تحلیل محیط برای تشخیص فرصتبا مهارت مربیان (52
 آشنا شوند

 خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی آموزش داده شود.  انآموز هنربه  (53

از ویژگی نگرش مثبت نسبت به یادگیری و کارآفرینی به   مربیانبرخورداری  (54
 . عنوان پتانسیل کارآفرینی

و   مولفه فضا 

 زاتی تجه 

 یآموزش

ها به صورت  وجود فضای استاندارد کارگاهی در هنرستان برای ارائه آموزش (55
 عملی.  

تجهیزات آموزشی کافی، به روز، مطابق با استاندادهای جهانی و متناسب با   (56
 هر رشته فنی. 

 .بهره مندی از تکنولوژی اطالعات (57

 مولفه

  یهاروش

آموزش  

 ی نیکارآفر

بحث و  ) هاشرکت دادن هنرآموزان در مباحث درسی و استفاده از نظرات آن (58
 ( گفتگو

ید و برگزاری کارگاه های آموزشی در هنرستان و در فیلم و اسالنمایش  (59
 .مراکز کارآفرینی

به یادگیری تعاملی و دو سویه با تمرکز بر جنبه های  هنرآموزانهدایت  (60
 علمی و کاربردی موضوعات و مفاهیم

 
مولفه هیچ یک از آن ها بارعاملی کمتر    9نشان داده شده است، از بین  فوق  همانطور که در جدول  

 مانند. در روند تحلیل باقی می و گردند نمی از روند تحلیل عاملی حذف نداشتند لذا  0.3از 

 های نهایی تحقیق  مولفه وشاخص 
داده  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج  به  توجه  کمی،  با  و  کیفی  بخش  دو  در  تحقیق  مولفه های 

کارآفرینانه هنرستانهای شهرتهران    های    وشاخص نگرش  برتوسعه  مبتنی  (  4-5)شکل در    آموزشی 
های  )ویژگی نگرش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی مولفه شامل:  9و  الگونمایش داده شده است. در این 

هنرستان  مدیریت  و  رهبری  سبک  شغلی،  و  تحصیلی  مشاوره  هنرجویان(،  با  روانشناختی  ارتباط  ها، 
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فضا و تجهیزات آموزشی و در نهایت    ومربیان    ومولفه   صنعت و تجارت، محتوای آموزش کارآفرینی
توسعه نگرش  های نظام آموزشی مبتنی بر  ها و شاخص های آموزش کارآفرینی؛ به عنوان مولفه روش

 های شهر تهران مورد تائید قرار گرفتآموزان هنرستان کارآفرینانه هنر 

 
   -1شکل 

 نتیجه گیری
امروزه آنچه که کشورهای راازنظرپیشرفت وترقی ازهم متمایز می سازد،دارا بـودن سـرمایه هـای 
انسانی است.براساس نظریه سرمایه انسانی ، آموزش وتربیت نیروی انسانی مولد،موجب رشد بلندمدت 
اقتصادوجامعه می گردد،یکی ازسرمایه های انسانی ،هنرآموزان هنرستان هـای فنـی وحرفـه ای مـی 
باشند.بیکاری هنرآموزان درکشورمامساله ای است که برای حل آ بایدبرنامه ریزی ها وتصمیم گیـری 

همانگونه که در بیـان مسـئله نیـز بیـان شـد، امـروزه نقـش (.  2010های اساسی صورت گیرد)جرج  
کی های آموزشی با هدف تربیت افراد متکارآفرینی در ایجاد استقالل مولد سبب شده بسیاری از نظام

اندازی کسب و کار مستقل، آمـوزش کـارآفرینی را در ها و افراد تمایل به راهبه نفس و آگاه از فرصت
برنامه های درسی خود در سطوح دانشگاه و دبیرستان و دوره راهنمـایی وارد کننـد. )گـارتنر و سـپر، 

 رـتغییرا    فرینیآراـک  تـجهدر    شنگر  نندامیتو  فرینیرآهای کاشزموآ(. رابینسون معتقد است  1994
بینیم بیکاری جوانان (. امروز مشکل مهم و غیرقابل انکاری که در کشور می26؛1382د. )مرادی،  ـهند
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اینکه جوانان با به پایان رسیدن تحصیالت دانشگاهی انتظار دارند که جذب سازمانی شـوند و  است و
شـود. )مـرادی، نمی انتظاری برآوردهدر این سازمان مشغول به کار شوند که با افزایش جمعیت چنین 

1382 ،29 .) 
نظـام آموزشـی مبتنـی برتوسـعه نگـرش   مولفه وشاخص هـایشناسایی  این پژوهش با عنوان »

جامعه آمـاری پـژوهش عبـارت   انجام شده است.کارآفرینانه هنرآموزان هنرستان های شهر تهران «  
نفـر بـه عنـوان نمونـه  22ایران که تعداد  آموزشی حوزه در، اساتید و کارآفرینان برتر است از خبرگان

 9کهانتخاب شدند. اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گرداوری شد. شد.  
نظام آموزشی مبتنـی برتوسـعه نگـرش  شناسایی ابعاد ومولفه هایشاخص برای پژوهش    60  مولفه و

نگـرش مولفـه(   9که مولفه ها شـامل)هران شناسایی شدکارآفرینانه هنرآموزان هنرستان های شهر ت
های روانشناختی هنرجویان(، مشاوره تحصیلی و شـغلی، سـبک کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی )ویژگی

ها، ارتباط با صنعت و تجارت، محتوای آموزش کارآفرینی، مربیان، فضـا و رهبری و مدیریت هنرستان
مولفه شناسایی  لذا این تحقیق به منظور    ای آموزش کارآفرینیهتجهیزات آموزشی، و در نهایت روش

نگرش کارآفرینانه برای استفاده در نظام آموزشی تالش  های  نظام آموزشی مبتنی برتوسعه   وشاخص
 آموزان را به عنوان سرمایه واقعی جامعه تقویت نماید. دارد تا با توسعه نگرش و خالقیت دانش

(، فنـگ و 2019توان گفت نتایج مطالعات محقق با پژوهش هـای: چـن وی یانـگ )در ادامه می
حسـن زاده، میرسپاسـی، فقیهـی، (، 2015(، رسـتون )2017(، دومیتروویچ و همکاران )2018ریچارد )

کشته گر، تشکریان جهرمـی، (،  1396)پورسعید،  (،  1399و    1398های  )دو مقاله در سالنجف بیگی،  
باشـد. (؛ همراسـتا می1391)  هاشـمی(،  1393)قاسمی بنـابری،  ،  حقیقی، ابراهیمی(،  1395)شهبازی،  

(، 2011(، بیـزل )2011(، گـالوزی )2013لی تلو و همکاران )همچنین در مقایسه با نتایج مطالعات: می
(، 1390(؛ رضـایت )1390)حاج کریمی، رضائیان، هادیزاده، بنیادی نـائینی، (،  2010سییر و همکاران )

(، 1389(، قربـانی اورنجـی )1389(، درگاهی و همکاران )1389(، زاهدی و شیخ )1389رضایی اقدم )
(؛ نه تنها همراستا می باشد، بلکه محقـق بسـیار گسـترده تـر و 1382)(، قرایی پور  1387اسدی فرد )

 جامع تر عمل کرده است.
 
 
 

 منابع و مآخذ



 117❑...شهر  ی هاهنرآموزان در هنرستان نانهیبرتوسعه  نگرش کارآفر یمبتن ینظام آموزش یهامولفه و شاخص ییشناسا

  "مبانی کارآفرینی"نقش آموزش درس .    (1392. )بنادکی، سعیده و ایمانی پور، نرگس  ،آراستی، زهرا •
های هنر و ادبیات   دانشکدهمطالعة موردی:  )های غیر مدیریت    قصد کارآفرینی دانشجویان رشته  در

 .کارآفرینی ه، فصلنامة توسع(و علوم انسانی دانشگاه تهران

 .57نشر شرکت پردیس   :نظریات و الگوها، تهـران ،تعاریف :، کارآفرینی(1386حمدپور داریانی، )ا •

. تاثیر آموزش کارآفرینی ( 1392مصطفی ، بنادکی، سعیده ) ،رضوی  ،زالی، محمدرضا  ،وجیه  ،اقرصادب •
دانشجویان رشته های فنی وحرفه ای، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال ششم،   بر قصد کارآفرینی 

 .22شماره 

بررسی شایستگی های مورد نیاز .    (1396، )سمیه  علم بیگی، امیر و بطاحی، سید،  پای خسته، پریسا •
 . شاورزیتوسعه کارآفرینی پایدار در آموزش عالی کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش ک

• ( رسول  سید  دانشگاه  1390حسینی،  مورد  دانشگاهی:  کارآفرینی  قابلیت  سنجش  الگوی  طراحی   ،)
 تهران. رساله رشته مدیریت آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 

 . تهران: انتشارات سپاس  .نایی با کارآفرینیش. آ (1392علیزاده ثانی،محمد،علی ،شاهی ) •

محمد،  سبزیانپور • کارآفرینانه (.  1389)  ،نادریدیمه،  رفتارهای  توسعه  بر  کارآفرینی  آموزش  تأثیر 
 . مطالعه موردی: آموزشهای کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی (

هدف، محتوا،  :برنامه درسی آموزش کارآفرینی  (.1390،مینا)و مقدم، سعید شرفی، محمد، مذبوحی   •
 بی. روش تدریس و شیوه ارزشیا

مصطفی    علی • )میری،  فصلنامه    (.1387،  چالشها،  و  گرایشها  توسعه،  پیدایش،  کارآفرینی:  آموزش 
 .133توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، ص 

های کارآفرینی روستائیان   بررسی و تحلیل زمینه  .  (1387)  رضوانی، محمدرضا و نجارزاده، محمد •
موردی: دهستان برآن جنوبی شهرستان اصفهان، فصلنامه در فرآیند توسعه نواحی روستایی، مطالعه  

 . 161توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، ص 

های    . الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه( 1394نادری، ن، امیری، ص، دل انگیزان، س، و جعفری، ح ) •
وکار در هنرستانهای کاردانش. نشریه کارآفرینی   آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب

 .34- 17 ص ، 2،شماره  2دورهدر کشاورزی، 

• ( م  مقدسی،  و  ا،  مدل( 1386ذبیحی،  و  مفاهیم  کارآفرینی،  قدس    .  آستان  انتشارات  مشهد:  ها. 
 .رضوی

 (. نما) جهان فردا :وری تا عمل. مشهدتئکارآفرینی از (. 1385) ذبیحی، محمدرضا و علیرضا مقدسی •

بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی   (. 1396)قاسمی، ج، اسدی، ع، و حسینی نیا، غ   •
تحقیقات  مجله  تهران.  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  پردیس  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

 70-80،صفحات  2شماره  ، 40اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 

 .. تهران: آوای نور(اصول و مبانی)رینی کارآف(، 1387) اللهمتی، ج •
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محمدتق  • سمیه    ،  یطغرای،  هاشم،  و  سیدسعید  آموز(1398)میرواحدی،  الگوی  طراحی    ش. 
 . 82-59:  71( 18شماره ) ، نوآورینشریه کارآفرینانه در مدرسه. 
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