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 چکیده 
ها، استفاده شد. ابتدا از رویکرد کیفی و سپس رویکرد کمی با اجرای کارتآمیخته کیو  شناسیروشاز  در پژوهش حاضر

 از نفر 11 با و مختلف منابع به مراجعه و موضوع ادبیات با مرور نخست، مرحلهها بهره گرفته شد. برای گردآوری داده

 برای گزاره 56 بعد مرحله در شد، ارزیابی و بندیجمع گفتمان فضای سپس شد؛ مصاحبه انجام مطلع کارآفرین نخبگان

کنندگان که شامل معلمان کارآفرین شهرستان مشارکت انتخاب از بعد شد؛ ایجاد کیو دسته و شدند انتخاب کیو نمونه

 آغاز انتخاب شدند، نفر که به شکل نمونه هدفمند 160ها توسط گزاره سازینفر بود، مرتب 052که حدوداً تعداد  تبریز

 انجام کیو عاملی تحلیل روش به Spss افزار آماریبا استفاده از نرم هاداده آماری تحلیل ها،داده ثبت از پس و شد

 دست به مختلف در خصوص ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس، دیدگاه 8 نهایت در های پژوهشگردید. طبق یافته

 ایجاد قبیل از عواملی تأثیر تحت ترتیب به مدارس در کارآفرینی فرهنگ ترویج که تاس آن از این دیدگاهها حاکی. آمد

 کنشگران انسانی، توانمندسازی مدارس، و امکانات منابع بهبود کاربردی، هایآموزش توسعه کارآفرینی، هایزیرساخت

 .دارد قرار خالق، رسید برنامه و آموزش ارتباط با جامعه و صنعت، ها،تفاوت پذیرش محور،مدرسه مدیریت
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 مقدمه

بقا  نیتنها راه تضم ینیو کارآفر ینوآورخالقیت، باورند که  نیبر ا ،ینظران اجتماعصاحب شتریب

ها ازمانس یاتیها، شاهرگ حینوآور نیا وجودآورندگانو بهرود؛ یبه شمار م یامروز یایدر دن

 یمناسب برا ییفضا جادیا نیبنابرا ؛شودیسازمان محسوب م یاصل هی، سرماآنان تیو خالق بوده

بخش . یر استاجتناب ناپذ یضرورت زندیخیافراد در جامعه که از مدارس برم یو نوآور تیخالق

در طول  .ردیگیو شکل م شده یگذارهیکشور در نظام آموزش و پرورش پا عمده توسعه

مورد غفلت  نیمتخصص و کارآفر یانسان گذشته، نقش آموزش و پرورش در امر توسعهی هادهه

کنند، یم فایا یمل در تداوم رشد و توسعه یاتیح ینقش نانیقرار گرفته است. از آنجا که کارآفر

 & Yousefi)شود  یاژهیتوجه و نانیکارآفر تیاست به نقش آموزش و پرورش در ترب ستهیشا

Yousefi, 2011).  یریپذتیکه مسئولدر مدارس این است  ینیکارآفر ترویج فرهنگهدف از 

 یهابه اهداف خود خالق باشند و به کشف فرصت یابیدست یبرا ،ابدی شیآموزان افزادانش

 (Ikävalko Ruskovaara & Seikkula-Leino, 2012) .موجود بپردازند

 یتو در نها ینیبه کارآفر یو فکر یبدون گذار از مرحله تحول فرهنگ یکشور چیه

صورت  تواندی؛ اما تحول فرهنگی برای ایجاد کارآفرینی چگونه مآیدینم نائل یتوسعه اقتصاد

پژوهشی نشان پذیرد؟ چه عواملی در دگرگونی یک فرهنگ برای ایجاد کارآفرینی نقش دارند؟ 

 ،یسازمان یاستراتژ ،یفرهنگ سازمان ،ی)ساختار سازمان یهر پنج عامل مورد بررسمی دهد که 

 ایدهبر  یمعنادار ری( تأثیتیریمد یبانیپشتو  یدهپاداش ستمیس ،یمنابع انسان تیریمد

 ,Bashoukoohe Ajirlo) دارد لیشهرستان اردب متوسطهمعلمان مدارس  نیدر ب ینیکارآفر

Moradi & Heidari Anari, 2015).. 2012) (Scott, تیدو عامل مهم موفق یدر پژوهش 

محققان  برشمرده است. یو ارتباطات اجتماع یفرد یهامهارترا  وزلندیدر کشور ن نانیرکارآف

 قصد بر مثبت شکل به فرهنگی – اجتماعی عوامل و هامهارت عامل دو هر که کردند کشف

 حرفه پذیریریسک و فعالیبیش دارند و خالقیت تأثیر متوسطه مقطع آموزاندانش کارآفرینی

-Rosique-Blasco, Madrid-Guijarro, & García-Pérez-de)بخشدمی تقاءار را کارآفرینانه

Lema, 2016) . Paiva & Tadeu, 2015) (سر بر مانع تریناند که بزرگبه این نتیجه رسیده 

 را هاآن کودکان توانمندسازی. است فرهنگی فقر و پذیریریسک عدم کارآفرینی راه

 Maktabi)نتایج پژوهش  .ساخت خواهد آینده در هایشانایده توسعه به مشتاق و پذیرترریسک

& babakhani, 2015) با محیطی و ساختاری رفتاری، عوامل بین معناداری رابطه که داد نشان 

 گرایش دارای دانشجویانی کشف کردند (Westhead & Matlay, 2014) .دارد وجود کارآفرینی
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 مخصوص آموزش در مشارکت و پذیرینوآوری فرهنگ کارآفرینی، به شده ادراک امکان و

 عامل نظر از که دانشجویان برعکس. بودند کارآفرینی برای باالیی تمایل دارای کارآفرینی

طی  Ori, 2012) & (Doron .داشتند کمتری کارآفرینی قصد بودند ترپایین فرهنگی توانمندی

 داوطلبانه و ارادی وربط که معلمانی) آموزشی قهرمانان چگونه که کنندمی کشف ایمطالعه

 ادامه مدارس مدیران مدیریت سبک با تعامل در خود کارآفرینانه هایتالش به( کنندمی نوآوری

 سبک پایه با سست کارآفرینی کننده، تسهیل مدیریت سبک با مستقل نیمه کارآفرینی دهندمی

 .اری دارددمعنی تلفیقی، ارتباط مدیریت با شده حمایت کارآفرینی و دستوری مدیریت

Klamer, 2011) ( ترینمهم را به عنوانی طیو منابع مح یتوجه به روابط اجتماع یپژوهش یط 

مدارس هر شهری از عوامل و فرهنگ به  دانسته است. ینیکارآفر تیبر موفق رگذاریعوامل تأث

کند که با مدارس شهرهای دیگر متفاوت هستند. مسائل مدیریتی، سیاسی، خصوصی تبعیت می

رافیایی، فرهنگی، منابع اقتصادی و ... چه در محیط بیرونی مدارس و چه در محیط داخلی بر جغ

  (Jahaniyan, 2011) .رفتار کارآفرینانه مدارس تأثیرگذار هستند

با توجه به مطالب باال ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس کشور و خصوصاً بیش از      

در  یشرق جانیآذربا ینفر ونیلیم 7/3 تینفر از جمع ونیلیم 8/1گردد زیرا پیش احساس می

 زیشهرستان تبر یهزار نفر 635فعال  تیهزار نفر از جمع 72ساکن هستند. زیشهرستان تبر

یکی از دالیل عمده . (Irna, 2015) درصد است 7/10شهرستان  نیا یکاریهستند و نرخ ب کاریب

شود؛ شور عدم وجود فرهنگ کارآفرینی ذکر میهای ککردگان مدارس و دانشگاهبیکاری تحصیل

های توانند در زیرساختاز کجا بایستی به ترویج این فرهنگ پرداخت؟ مسلماً مدارس می

ها باشند. با توجه به معضل بیکاری در میان جوانان فرهنگ کارآفرینی تاثیرگذارتر از سایر ارگان

افراد کارآفرین است، زیرا در بسیاری از آموختگان ایران، یکی از راهکارها، پرورش و دانش

کشورهای پیشرفته مانند ایالت متحده آمریکا، ژاپن، آلمان و ... آموزش کارآفرینی را از سطوح 

اند. نظام آموزشی ما به عنوان متولی اند و به نتایجی اثربخش رسیدهپایین تحصیلی آغاز کرده

های الزم را برای بروز ن را شناسایی و زمینهاصلی رشد و یادگیری باید افراد بالقوه کارآفری

های ها در افراد، ویژگیاند که با رشد برخی ویژگیها نشان دادهخالقیت آنان فراهم کند. پژوهش

 توانها میویژگی جمله این از . Gurol, 2008)  &(Atsanشود ها تقویت میکارآفرینی در آن

 ,Koh) .برد رانام پیشرفت انگیزه و درونی ترلکن کانون ابهام، خطرپذیری، تحمل خالقیت،

(Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2016) کارآفرینی توسعه» عنوان با پژوهشی طی 

 مدارس آموزان دانش میان خالقیت و کارآفرینی ترغیب هدف با و «اسپانیا تجربه: مدارس در

 اولیه تجربه آورند، یکمی بدست کار و کسب آغاز یک طریق از را کارآفرینی مهارت که ابتدایی
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 در هاآن بکارگیری و مواد تولید آغازین، موقعیت تحلیل و تجزیه: شد طراحی مرحله سه در

( ساله 10-8) ابتدایی آموزان دانش تجربه این ارزشیابی منظور به. ارزشیابی نهایتاً و درس کالس

 از حاضر بود؛ تحقیق بخشرضایت کلی نتایج .شد پر هاپرسشنامه و گرفتند قرار مصاحبه مورد

 ابتدایی مدارس به آزمایشی شکل به را کارآفرینی موضوع که است اهمیت دارای لحاظ آن

 انجام دادند، هادر دبیرستان کارآفرینی در زمینه که پژوهشی در  (Frank, 2005) .است کشانده

 ابتدایی ازمدارس آموزشی طوحس تمامی در باید که قلمداد کردند« زندگی مهارت» را کارآفرینی

ای است که نوجوانان بایستی گیرد. دوره متوسطه دوم نیز دوره توجه قرار مورد دانشگاه تا

ای هست و نه تفکر و حمایتی برای های خالق خود را در بوته عمل نشان دهند، ولی نه ایدهایده

حال  و پرورش پوشش دهد؛عمل. بایستی دنبال عواملی باشیم که این نقص بزرگ را در آموزش 

با توجه به اهمیت نقش مؤسسات آموزشی کارآفرین بر توسعه جوامع در سالیان اخیر، باید اشاره 

کرد که در مورد مفهوم کارآفرینی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی با این حال 

؛ Röpke،1998 ) اندهای اندکی به تبیین فرهنگ کارآفرینانه مؤسسات آموزشی پرداختهپژوهش

Antončič & Zorm, 2001؛ Hisrich,20042005؛ O’Shea؛Clark & Pergamon, 2001؛ 

Gibb & Hannon, 2006.) بندی ساده باید گفت عواملی که سبب ترویج فرهنگ با یک جمع

 ازشود به احتمال زیاد از شهرهای دیگر متفاوت خواهد بود. کارآفرینی در مدارس یک شهر می

فرهنگ  جیبر ترو یعواملچه است که  سؤال نیش حاضر به دنبال پاسخ به ارو پژوه نیا

ذهنیت معلمان کارآفرین  ؟مؤثر هستند زیشهر تبرنظری مدارس متوسطه دوره دوم  ینیکارآفر

به ها از آن کیهر  تیاهم زانیم نسبت به عوامل ایجاد کننده فرهنگ کارآفرینی چگونه است؟ و

 باشد؟می چه میزان

 

 وهشروش پژ

 -کیفی) ترکیبی تحقیق یک ماهیتاً که باشدکیو متدولوژی می شناسی،روش نظر از پژوهش 

 در مشارکت میدانی، مطالعات انجام با کندمی سعی پژوهشگر. باشدو اکتشافی می( کمی

عوامل مؤثر بر ترویج  فهم و درک به ها،ذهنیت شناخت و پژوهش موضوع به مربوط فرآیندهای

 و هاداده گردآوری جهت مهم این به رسیدن برای. گردد نائل مدارس ینیکارآفر فرهنگ

 تحلیل و کمی پژوهش طرح از هاداده تحلیل و تجزیه برای و کیفی پژوهش طرح از اطالعات

 در این پژوهش ابتدا .(Danaiefard, Hosseini & Sheikhha, 2013) شودمی استفاده عاملی

 متوسطه مقطع در کارآفرین مدارس معلمان بین از کنندگانیمشارکت کیو هایگزینه تهیه برای

 ، انتخاباندداشتهنظری یا کارآفرینانی که به نحوی با مدارس مد نظر همکاری  دوم دوره
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سعی شده است مصاحبه با کسانی صورت بگیرد که نظرات و ذهنیاتی متفاوت و  اند؛شده

ی مطالعه ادبیات نظری، هاروشاز ه باشند. کاربردی در مورد فرهنگ کارآفرینی در مدارس داشت

های ها و نشریهانجام مصاحبه با یازده نفر از کارآفرینان، کارشناسان و متخصصان، بررسی بولتن

های مربوط به موضوع ها و جشوارهها، کاریکاتورها، نقاشیمدارس، بررسی مستندها، فیلم

 این عدادآمد؛ ت دستبهگزاره  56ه ی کیو استفاده شد کهانهیگزپژوهش، برای گردآوری 

در این پژوهش بعد از مصاحبه نهم به . دارد کیو هایگزینه اشباع به بستگی کنندگانمشارکت

ها انجام ها رسیده شد و مصاحبه دهم و یازدهم نیز برای اطمینان از روایی گزینهاشباع گزینه

 کارآفرینی حوزه در فعال مانمعل کیو از هایگزینه سازیمرتب برای (. سپس1 جدولشد )

به دست آمده  052ها حدوداً طی بررسی هاآن تعداد که تبریز شهر دوم دوره متوسطه مدارس

معلمان کارآفرین در این  از شد. منظور به صورت هدفمند انتخاب نمونه عنوان به نفر 160 است؛

 کنند،می تدریس فرینیکارآ ،اندکرده تحصیل کارآفرینی رشته در که هستند معلمانی پژوهش

 برتر کارآفرین عنوان به ،اندکردهایجاد  جدید وکارهایکسب اند،های کارآفرینی گذراندهدوره

 فعالیت مشغول بنیاندانش هایدر شرکت یا اندکرده ثبت را خود اختراعات اند،شده انتخاب

 .هستند

ف
دی

ر
 

 محل مصاحبه رشته و تخصص سمت

ت
سی

جن
 

مدت 

زمان 

 مصاحبه

1 
رییس کانون کارآفرینی استان 

 آذربایجان شرقی

 -کارآفرینی بین الملل

کارآفرین منتخب سال 

53 

کانون کارآفرینی استان 

 آذربایجان شرقی
 قهیدق 02 مرد

 مدیر مدرسه 2
 روانشناسی، مدرس

 ی کارآفرینیکارگاها
 دقیقه 52 زن تلفنی

 دقیقه 02 مرد تبریز دانشگاه کارآفرین -شیمی مدیر مرکز رشد دانشگاه تبریز 3

4 
کارشناس پارک علم و فناوری 

 استان آذربایجان شرقی

مدیریت مالی، عضو 

انجمن اولیا مربیان 

 مدارس

پارک علم و فناوری 

 استان آذربایجان شرقی
 دقیقه 72 زن

2 
مدیرعامل شرکت آسمان 

 تاوریژ

فعال آموزش  -کارآفرینی

کارآفرینی به دانش 

 آموزان

ی دانشگاه شهید مدن

 آذربایجان
 قهیدق 32 مرد
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 پژوهش نخست مرحله کنندگانمشارکت :(1) جدول

 

 روش اجرای پژوهش

کنندگان )معلمان کارآفرین( به دست آورده های اولیه در مورد مشارکتدر اجرای پژوهش داده 

جنسیت، سابقه خدمت، رشته تحصیلی و تحصیالت. بعد از  سن، مانندو ثبت شد. اطالعاتی 

کننده درخواست شد با توجه به موضوع پژوهش و اعتقاد و احساس کنونی خود شرکت

بندی کند. موضوع اولویت 6تا + 6-تشکیل بودند را در مقیاس هاگزارههای کیو را که از کارت

ای از مراحل انجام همچنین خالصهپژوهش و پرسشی که مطرح شد به همراه تمامی شرایط و 

های بازه که کارت کننده قرار گرفت.کار به صورت مکتوب آماده شده بود و در اختیار مشارکت

شود و کننده چیده میها درج شده است، روی میز مشارکتروی آن 6تا + 6-اعداد 

ها سازی آنمرتب های کیو بهشده روی کارتهای درجکننده با توجه به اهمیت گزینهمشارکت

هایی شود تا گزینهسازی درخواست میکننده در حین مرتب(؛ از مشارکت1 شکل) پرداختمی

 ها را به خوبی درک نکرده است ذکر کند تا توسط پژوهشگر توضیح داده شود.که معنای آن
 

0 
مدیرشرکت اقتصاد 

 گسترقافالن

اولین دانش  -نرم افزار

 آموز مدرس دانشگاه

دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان
 دقیقه 02 مرد

7 
 کهکشان انتشارات مسوول

 دانش

 -مدیریت -کارآفرینی

 مدرس و نویسنده
 دقیقه 62 مرد کهکشان دانش

2 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

 اپای

منتور مسابقات  -ارتوپد

کسب و کار دانشجویی و 

 دانش آموزی

مرکز رشد علوم پزشکی 

 تبریز
 دقیقه 62 مرد

 دبیر مدرسه 1
 -مهندسی کامپیوتر

 کارآفرین
 دقیقه 02 مرد مدرسه امام صادق )ع(

1

6 
 دبیر مدرسه

منتور  -مهندسی مکانیک

استارت آپ ویکند و 

 مدرس کارآفرینی

مدرسه فارابی شهر 

 ریزتب
 دقیقه 32 مرد

1

1 
 کارآفرین -ریاضی دبیر مدرسه

مدرسه لقمان شهر 

 تبریز
 دقیقه 02 مرد



  1 7931 پاییز و زمستان دوم، شماره، ششمدوره                           دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 
 های کیوسازی کارتای در حال مرتبکنندهی از مشارکتانمونه(: 1شکل )

  

ها را بررسی و شماره بندی تمام شد، پژوهشگر به دقت نحوه قرارگیری کارتفرآیند رتبهوقتی  

ها های کیو در پشت کارتکند. شماره کارتهای موجود در هر ستون را یادداشت میکارت

ها از بندی گزینهکنندگان جهت ندهد. قبل از ثبت رتبهشود تا به ذهنیت مشارکتنوشته می

ها بیندازد و اگر الزم بود درخواست شد تا نگاهی مجدد به کلیه کارت کنندگانمشارکت

 تغییراتی ایجاد کند.

 روایی و پایایی

 استادان از تعدادی ی کیو پس از گردآوری در اختیارهانهیگز پژوهش، در روایی ایجاد برای 

 ها،گزاره باره در هاآن هایابهام و گردآوری نظرها از بعد گرفت؛ قرار کنندگانمشارکت و خبره

 افزار نرم کمک به کرونباخ آلفای ضریب پایایی تعیین منظور به .شد نهایی ی کیو،هانهیگز

 دهنده نشان عدد این و است آمده دستصدم به 85/2 که است حاسبه گردیدهم spss آماری

 باشد.آن است که دسته کیو از پایایی الزم برخوردار است و قابل اعتماد می
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 ی پژوهشهاتهافی

 نظری دوم دوره متوسطه مدارس کارآفرینی فرهنگ ترویج بر پرسش اول پژوهش: چه عواملی 

 باشند؟می مؤثر تبریز شهر
 آمیخته یا ترکیبی هایشناسیروش نوع از کیو شناسیروش شد، ذکر که گونههمان

با  پژوهش این ولا پرسش به پاسخگویی. گیردمی بهره کیفی و کمی رویکرد دو از هر که است

 افکار از استفاده و مبانی نظری، مصاحبه قبیل از) مختلف منابع به مراجعه و موضوع ادبیات مرور

عبارت  56) کیو نمونه عبارات انتخاب نهایت در و گفتمان فضای بندیجمع و ، ارزیابی(جمعی

 ترویج بر مؤثر لعوام که پرسش این به پاسخ در دیگر، عبارت به صورت پذیرفت؛( شده شناسایی

عامل  56چیست؟ باید گفت که  تبریز شهر نظری دوم دوره متوسطه مدارس کارآفرینی فرهنگ

 ( نمایش داده شده است:0حاصل از ارزیابی فضای گفتمان پژوهش بدست آمد که در جدول )

 
 های کیو(: گزاره2) جدول

 های مبتنی بر مصاحبهگزاره

 محورتکلیف ارزشیابی

 آموزاندانش با برتر کارآفرینان نشینیهم برگزاری

 (هفته آخر کار و کسب مسابقات) مدارس در ویکند استارتاپ مسابقات برگزاری

 مدارس مشکالت حل در آموزاندانش مشارکت

 تحصیلی رشته فراخور به آموزاندانش برای کارآموزی هایدوره ارائه

 مدارس در سازیتیم آموزش

 جدید کارهای و کسب هایکتاب به مجهز کتابخانه داشتن

 مدارس در پژوهشی هایفعالیت هایهزینه مالی تأمین به دادن اولویت

 ایجاد مراکز رشد در مدارس

 ... و بورس کار، اداره مثل کشور مهم نهادهای و هاسازمان با آموزاندانش آشنایی

 هاگیریتصمیم و پاداش سیستم استخدام، جذب، در مدارس استقالل و خودگردانی

 خدماتی و تولیدی مراکز و اقتصادی اجتماعی، محیط با مدرسه تعامل

 آموزاندانش به عمل استقالل و یادگیری محتوای در عمل آزادی دادن

 تحول و تغییر برای آموزاندانش و معلمان کارشناسان، مدیران، آموزش

 مدارس برای مندنظام ایبرنامه طراحی برای کارآفرینی و پرورش و آموزش متخصصان از ایکمیته تشکیل

 مدرسه خالق و جذاب فیزیکی فضای

 نوآوری و خالقیت نفس، به اعتماد بر آموزشی محتوای تأکید

 آموزاندانش روز نیازهای با آموزشی محتوای بودن متناسب
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 تدریس فرایند در آموزاندانش فردی هایتفاوت به توجه

 مدارس در فکر هایاتاق ایجاد

 مدارس در آموزیدانش هایبازارچه برگزاری

 مدارس در کارآفرینی هایفرصت شناسایی

 مدارس در کارآفرینی تهدیدهای شناسایی

 آموزاندانش و معلمان برای انگیزشی سازوکارهای ارائه

 مدارس در اکتشافی و علمی اردوهای ترویج

 مدارس در فکری مالکیت از حمایت

 آموزاندانش کمک با مدارس هاینارسایی و هاتیکاس شناسایی

 هارشته تمام در کارآفرینی درسی واحدهای ارائه

 کارآفرینی باورهای کردن نهادینه برای آموزاندانش والدین برای هاییکارگاه ارائه

 آموزاندانش متفاوت افکار و هاخالقیت به دادن بها

 آموزاندانش رشته انتخاب در آزادی

 مدارس از خصوصی بخش مایتح

 فرهنگیان هایدانشگاه در کارآفرینی واحدهای ارائه

 مدارس در کارآفرینی مجالت و هاجشواره ها،نمایشگاه مستند، هایفیلم از استفاد

 متفاوت درسی منابع از استفاده و معرفی

 هادبیرستان در کارآفرینی آموزش هایدوره طراحی

 مدارس به شده القا انینقو در انعطاف و تغییر

 های مبتنی بر پیشینه تحقیقگزاره

 گراارائه برنامه درسی خالق و عمل

 مدرسه از بیرون کاری هایفرصت از آموزاندانش به رسانیاطالع

 خود شهر کار بازار مشکالت با آموزاندانش کردن آشنا

 استفاده از الگوهای تدریس فعال

 کارآفرینی ترویج برای مدارس کارکنان و معلمان پیشنهادهای ارائه و مجازی فضای از استفاده

 آموزان در فرآیند تدریستأکید بر فرآیند حل مسئله دانش

 توسعه و بهبود نیروی انسانی

 تحصیلی و شغلی کارآفرین مشاوران استخدام

 آموزاندانش و معلمان پذیریریسک هایفرصت افزایش

 فرایند تدریسآموزان در مشارکت دانش

 آموزاندانش خود تدریس با تقویتی هایکالس برگزاری

 مغزی بارش شیوه به آموزش

 موفق کارهای و کسب مورد در موردی مطالعات هایمهارت ایجاد

 آموزانتأکید بر خودارزشیابی مدیران، معلمان و دانش
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 روز آموزشی تکنولوژی از گیریبهره

 وب بر مبتنی یرییادگ و الکترونیکی یادگیری

 مدارس در پاسخگویی و پذیریمسئولیت روحیه تقویت

 مدیریت مشارکتی

 اصالح و تجدید مستمر محتوای آموزشی

 آموزاندانش و معلمان مدیران، جمعی روحیه افزایش

 یادگیری – یاددهی فرایندهای و هافعالیت ها،روش ها،برنامه کیفیت بر تأکید

 مدرسه هایفعالیت از تمرمس ارزشیابی و نظارت

 مدارس در سازیشبکه و تیمی کار فرهنگ ترویج

 معلمان بندیرتبه و ارتقا طرح در کارآفرین معلمان به توجه

 آموزانافزایش امکانات و منابع در دسترس معلمان و دانش

 آموزاندانش برای برانگیزاننده و متنوع تفریحات ارائه

 آموزان در ارزشیابیانشهای فردی دتوجه به تفاوت

 پذیر و پویای مدارسساختار انعطاف

 

 دوم دوره متوسطه مدارس در کارآفرینی فرهنگ ترویج بر مؤثر هایپرسش دوم پژوهش: اولویت

 هستند؟ هاکدام تبریز شهر نظری

اه افزار با توجه به دیدگدهد که نرمنشان می« شده تبیین کل واریانس مقدار»( 3نتایج جدول ) 

عامل  02باشند( شناسایی و این می 1ها باالی که مقادیر ویژه آن)عامل را  02افراد نمونه جمعاً 

ترین واریانس تبیین نماید. در این جدول بیشواریانس را تبیین و پوشش می 17/58در حدود 

های ملها به ترتیب هر یک از عا( و بعد از آن620/0( و دوم )861/5شده مربوط به عامل اول )

سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردم، 

(، 855/3(، )530/3(، )068/0پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدم، نوزدهم و بیستم با مقادیر )

(786/3( ،)60/3( ،)005/3( ،)018/3( ،)115/3( ،)205/3( ،)560/0( ،)520/0( ،)850/0 ،)

 های بعدی قرار دارد.( در رتبه050/0(، )667/0(، )528/0(، )503/0(، )570/0) (،885/0)

 (: تحلیل عاملی کیو3جدول )

 استخراج بعد از چرخش واریماکس استخراج اولیه 

درصد  درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل مؤلفه

 تراکمی

 861/5 861/5 013/12 578/5 578/8 151/13 اول
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 363/11 620/0 800/5 851/16 183/7 518/12 دوم

 811/16 068/0 775/5 521/02 20/6 551/7 سوم

 700/15 530/3 577/6 06/06 308/0 51/5 چهارم

 533/03 855/3 500/6 136/05 886/3 526/6 پنجم

 000/07 786/3 763/6 850/30 767/3 711/6 ششم

 550/32 60/3 381/6 601/35 505/3 605/6 هفتم

 353/30 005/3 010/6 588/35 107/3 783/0 مهشت

 511/37 018/3 851/0 765/00 270/3 555/0 نهم

 707/02 115/3 735/0 735/06 577/0 606/0 دهم

 765/03 205/3 523/0 663/08 810/0 081/0 یازدهم

 725/05 560/0 085/0 170/61 515/0 58/3 دوازدم

 513/05 520/0 013/0 558/63 605/0 80/3 سیزدهم

 625/60 850/0 355/0 253/65 355/0 655/3 چهاردهم

 355/66 885/0 350/0 310/68 061/0 001/3 پانزدهم

 257/68 570/0 250/0 081/52 157/0 053/3 شانزدهم

 710/52 503/0 218/0 600/50 203/0 126/3 هفدهم

 315/53 528/0 550/3 050/50 501/1 56/0 هجدهم

 875/56 667/0 885/3 33/55 855/1 835/0 نوزدهم

 17/58 050/0 087/3 17/58 80/1 755/0 بیستم

 

 از یک هر ایجاد باعث کنندگانمشارکت از یک کدام که دید تر شدن موضوع بایدبرای روشن 

 از یک کدام 02 تا 1 ذهنی الگوهای نمایندگان دیگر عبارت به اند؛شده هادیدگاه یا هاعامل

 د؟هستن کنندگانمشارکت

شود. در این جدول استفاده می« ماتریس چرخش یافته»برای پاسخ به سؤال فوق از جدول  
 72، 105، 105، 107، 108، 133، 160، 100، 105، 130، 100، 107کنندگان مشارکت

ترتیب اند. به همینرا شناسایی کرده (عامل اول)مشترکاً دیدگاه یا الگوی ذهنی اول 
 56، 135، 06، 100، 110، 61، 88، 10، 75، 67، 15، 05، 112، 03کنندگان مشارکت

، 00، 52، 113، 65، 125، 116، 130، 68، 35، 37، 65کنندگان مشترکاً دیدگاه دوم، مشارکت
، 36، 31، 122، 35، 30، 123، 126کنندگان مشترکاً دیدگاه سوم، مشارکت 30، 01، 110
مشترکاً  07، 10، 117، 81، 102، 02، 85 کنندگانمشترکاً دیدگاه چهارم، مشارکت 3، 120

مشرکاً دیدگاه  138، 103، 132، 83، 118، 115، 80، 82، 13کنندگان دیدگاه پنجم، مشارکت
 مشترکاً دیدگاه هفتم، 60، 66، 55، 125، 50، 02، 05، 06، 53، 50کنندگان ششم، مشارکت
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، 0، 71، 05کنندگان مشارکت مشترکاً دیدگاه هشتم، 137، 38، 16، 76، 80کنندگان مشارکت
، 106، 161، 105، 108، 162کنندگان مشترکاً دیدگاه نهم، مشارکت 131، 18، 55، 07، 56

 03، 101، 100، 1، 52، 127، 85، 17کنندگان مشترکاً دیدگاه دهم، مشارکت 102، 101
وازدهم، مشترکاً دیدگاه د 50، 78، 11، 5، 75کنندگان مشترکاً دیدگاه یازدهم، مشارکت

کنندگان مشترکاً دیدگاه سیزدهم، مشارکت 73، 12، 115، 5، 120، 33کنندگان مشارکت
، 128، 8، 70، 136، 70کنندگان مشترکاً دیدگاه چهاردهم، مشارکت 106، 53، 00، 00، 111

مشترکاً دیدگاه شانزدهم،  08، 121، 86، 57، 08کنندگان مشترکاً دیدگاه پانزدهم، مشارکت 6
، 60، 55، 32کنندگان مشترکاً دیدگاه هفدهم، مشارکت 103، 77، 58، 05کنندگان تمشارک

مشترکاً دیدگاه نوزدهم و  51، 87، 55، 0کنندگان مشترکاً دیدگاه هجدهم، مشارکت 50، 62
اند. شایان ذکر مشترکاً دیدگاه بیستم را شناسایی کرده 63،101، 51، 00کنندگان مشارکت

ها حذف به علت عدم پوشش هیچ کدام از عامل 135و  57، 15، 58دگان کنناست که مشارکت
 شدند.

های یک تا بیستم بدست آمد. در حقیقت، ترتیب و در مرحله بعد امتیازهای عاملی برای دیدگاه
 است. های مختلف، نشان داده شدهترین، در دیدگاهاهمیتترین تا بیها از مهممفهوم گزاره

 میان فرهنگ کارآفرینی مدارس مورد هایی دردیدگاه و هاذهنیت پرسش سوم پژوهش: چه

 چهارم، هایدیدگاه پژوهش نشان داد که این از حاصل دارد؟ نتایج وجود مشارکت کنندگان

 به بیستم و نوزدهم هجدهم، هفدهم، شانزدهم، چهاردهم، دوازدهم، یازدهم، دهم، هشتم، هفتم،

 استخراج اولویت ترتیب به دیدگاه هشت و شدند حذف هاگزینه تکرار و مفاهیم پوشیهم دلیل

 را ببینید(: 0 شد )جدول

 ترویج فرهنگ کارآفرینی  بر مؤثر عوامل ترینمهم بندی(: اولویت4جدول )

 هادیدگاه اساس در مدارس متوسطه بر

 امتیاز ترین عوامل بر اساس دیدگاهمهم هاذهنیت

 اول

 

ایجاد 

های زیرساخت

 ینیکارآفر

 محورتکلیف ارزشیابی 

 مدارس در رشد مراکز ایجاد 

 خدماتی و تولیدی مراکز و اقتصادی اجتماعی، محیط با مدرسه تعامل 

 (هفته آخر کار و کسب مسابقات) مدارس در ویکند استارتاپ مسابقات برگزاری 

 مدارس در آموزیدانش هایبازارچه برگزاری 

 مدارس در فکر هایاتاق ایجاد 

 مدارس در فکری مالکیت از حمایت 

56 

50 

53 

50 

52 

65 

68 

 دوم

 

 تحصیلی رشته فراخور به آموزاندانش برای کارآموزی هایدوره ارائه 

 مدارس در پژوهشی هایفعالیت هایهزینه مالی تأمین به دادن اولویت 

56 

50 
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توسعه 

های آموزش

 کاربردی

 یادگیری – ددهییا فرایندهای و هافعالیت ها،روش ها،برنامه کیفیت بر تأکید 

 آموزاندانش و معلمان پذیریریسک هایفرصت افزایش 

 موفق کارهای و کسب مورد در موردی مطالعات هایمهارت ایجاد 

 مدارس در پاسخگویی و پذیریمسئولیت روحیه تقویت 

 مدرسه هایفعالیت از مستمر ارزشیابی و نظارت 

53 

50 

51 

52 

65 

 سوم

 

بهبود منابع و 

 مدارس امکانات

 آموزاندانش و معلمان دسترس در منابع و امکانات افزایش 

 مدرسه خالق و جذاب فیزیکی فضای 

 متفاوت درسی منابع از استفاده و معرفی 

 مدارس از خصوصی بخش حمایت 

 جدید کارهای و کسب هایکتاب به مجهز کتابخانه داشتن 

56 

50 

52 

65 

68 

 پنجم

 

توانمندسازی 

 کنشگران انسانی

 فرهنگیان هایدانشگاه در کارآفرینی واحدهای ارائه 

 هادبیرستان در کارآفرینی آموزش هایدوره طراحی 

 هارشته تمام در کارآفرینی درسی واحدهای ارائه 

 انسانی نیروی بهبود و توسعه 

 مدارس در سازیتیم آموزش 

 مدارس در سازیشبکه و تیمی کار فرهنگ ترویج 

 معلمان بندیرتبه و ارتقا حطر در کارآفرین معلمان به توجه 

 طراحی برای کارآفرینی و پرورش و آموزش متخصصان از ایکمیته تشکیل 

 مدارس برای مندنظام ایبرنامه

 آموزاندانش و معلمان مدیران، خودارزشیابی بر تأکید 

 آموزاندانش خود تدریس با تقویتی هایکالس برگزاری 

 آموزاننشدا و معلمان مدیران، جمعی روحیه افزایش 

 آموزاندانش برای برانگیزاننده و متنوع تفریحات ارائه 

56 

50 

53 

50 

51 

52 

65 

68 

67 

60 

63 

60 

61 

62 

 ششم

 

 مدیریت

 محورمدرسه

 و پاداش سیستم استخدام، جذب، در مدارس استقالل و خودگردانی 

 هاگیریتصمیم

 تدریس فرایند در آموزان دانش مشارکت 

 مدیریت مشارکتی 

 آموزانر انتخاب رشته دانشآزادی د 

 مدارس پویای و پذیرانعطاف ساختار 

 مدارس به شده القا قوانین در انعطاف و تغییر 

 آموزان دانش به عمل استقالل و یادگیری محتوای در عمل آزادی دادن 

56 

50 

53 

51 

65 

68 

67 
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 یریگجهینتبحث و 

 شهر دوم دوره متوسطه مدارس در کارآفرینی فرهنگ مؤثر بر ترویج عوامل شناسایی»

 عوامل از یکی که شد مشخص مقدماتی هایبررسی طی. بود حاضر پژوهش اصلی هدف «تبریز

 در درگیر انسانی نیروی میان اختالف نظر وجود مدارس در کارآفرینی فرهنگ ترویج عدم

 لذا بود؛ مسئوالن مختلف هایذهنیت نظرها اختالف این علل از یکی. باشدمدارس می

 در. شد انتخاب است، افراد ذهنیت بندیدسته و شناسایی خاص روش که کیو شناسیروش

 نخبگان از نفر 11 با مصاحبه و مختلف منابع به مراجعه و موضوع ادبیات مرور ت،نخس مرحله

 نهم

 

 هاپذیرش تفاوت

 تدریس فرایند در آموزاندانش فردی هایتفاوت به توجه 

 ارزشیابی در آموزاندانش فردی هایتفاوت به توجه 

 تحول و تغییر برای آموزاندانش و معلمان کارشناسان، مدیران، آموزش 

 آموزاندانش متفاوت افکار و هاخالقیت به دادن بها 

56 

50 

53 

50 

 سیزدهم

 

ارتباط با جامعه و 

 صنعت

 و بورس کار، اداره مثل کشور مهم نهادهای و هاسازمان با آموزاندانش آشنایی 

... 

 در کارآفرینی مجالت و هاجشواره ها،نمایشگاه مستند، هایفیلم از استفاده 

 مدارس

 باورهای کردن نهادینه برای آموزاندانش والدین برای هاییکارگاه ارائه 

 کارآفرینی

 مدرسه از بیرون کاری هایفرصت از آموزاندانش به رسانیاطالع 

 آموزاندانش با برتر کارآفرینان نشینیهم برگزاری 

 خود شهر کار بازار مشکالت با آموزاندانش کردن آشنا 

 مدارس در کارآفرینی هایفرصت شناسایی 

 برای مدارس کارکنان و معلمان پیشنهادهای ارائه و مجازی فضای از استفاده 

 کارآفرینی ترویج

50 

50 

51 

52 

65 

68 

67 

65 

66 

 پانزدهم

 

آموزش و برنامه 

 رسی خالقد

 نوآوری و خالقیت نفس، به اعتماد بر آموزشی محتوای تأکید 

 وب بر مبتنی یادگیری و الکترونیکی یادگیری 

 گراعمل و خالق درسی برنامه ارائه 

 روز آموزشی تکنولوژی از گیریبهره 

 مغزی بارش شیوه به آموزش 

 آموزشی محتوای مستمر تجدید و اصالح 

 آموزان دانش روز نیازهای با آموزشی محتوای بودن متناسب 

 تدریس فرایند در آموزاندانش مسئله حل توانایی بر تأکید 

56 

50 

53 

50 

52 

65 

67 

65 
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 56 بعد مرحله در شد، ارزیابی و بندیجمع گفتمان فضای سپس شد؛ انجام مطلع کارآفرین

 کنندگانمشارکت انتخاب از بعد شد؛ ایجاد کیو دسته و شدند انتخاب کیو نمونه برای عبارات

 عاملی تحلیل روش به هاداده آماری تحلیل ها،داده ثبت از پس و شد آغاز هاگزاره سازیمرتب

 فرهنگ دهد ترویجآمد که نشان می دست به مختلف دیدگاه 8 نهایت در و گشت انجام کیو

 ایجاد قبیل از عواملی تأثیر تحت ترتیب به تبریز شهر دوم دوره متوسطه مدارس در کارآفرینی

 مدارس، امکانات و منابع بهبود های کاربردی،آموزش سعهتو کارآفرینی، هایزیرساخت

ارتباط با  ها،تفاوت پذیرش محور،مدرسه مدیریت آموزان،و دانش معلمان مدیران، توانمندسازی

دارد. پیشنهاداتی هم اگر بنا باشد از دل این  قرار خالق، درسی برنامه و آموزش جامعه و صنعت،

گاههایث ذکر شده با رعایت تقدم و تأخر آنها است. در ذیل تحقیق استخراج شود توجه به دید

 شود:به ترتیب به تحلیل و تفسیر دیدگاهها پرداخته می

 کارآفرینی هایدیدگاه اول: ایجاد زیرساخت

محور، تکلیف بر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکت کنندگان این الگوی ذهنی، ارزشیابی

 و تولیدی مراکز و اقتصادی اجتماعی، محیط با همدرس مدارس، تعامل در رشد مراکز ایجاد

، (هفته آخر کار و کسب مسابقات) مدارس در ویکند استارتاپ مسابقات خدماتی، برگزاری

 مالکیت از مدارس، حمایت در فکر هایمدارس، ایجاد اتاق در آموزیدانش هایبازارچه برگزاری

رآفرینی در مدارس متوسطه دوره دوم مدارس، عوامل اصلی مؤثر بر ترویج فرهنگ کا در فکری

باشند. افراد این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی ترویج فرهنگ کارآفرینی در شهر تبریز می

نیز اظهار  (Sadler, 2001)باشد. های مناسب کارآفرینی در مدارس میمدارس ایجاد زیرساخت

 بلکه روندمی پیش یکارآفرین سمت به که نیستند های آموزشیسازمان نموده است این

 در توانندمی که هاستفعالیت آن هایسیستم و هاارزش ها،آن تشکیل شده در هایزیرساخت

 .نمایند ایفا اساسی نقش سازمان، شدن کارآفرین

 کاربردی هایدیدگاه دوم: توسعه آموزش

ذهنی بر خالف دیدگاه  الگوی این کنندگانمشارکت دیدگاه و ذهنیت هایدر اولویت

 تأمین به دادن تحصیلی، اولویت رشته فراخور به آموزاندانش برای کارآموزی هایدوره اول، ارائه

 و هافعالیت ها،روش ها،برنامه کیفیت بر مدارس، تأکید در پژوهشی هایفعالیت هایهزینه مالی

 ایجادآموزان، دانش و معلمان پذیریریسک هایفرصت یادگیری، افزایش – یاددهی فرایندهای

 و پذیریمسئولیت روحیه موفق، تقویت کارهای و کسب مورد در موردی مطالعات هایمهارت

 این مدرسه قرار دارد. افراد هایفعالیت از مستمر ارزشیابی و مدارس، نظارت در پاسخگویی

 های کاربردی درتوسعه آموزش مدارس، در کارآفرینی ترویج اصلی عامل که معتقدند دیدگاه
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 در کارآفرینی آموزش نیز صرفاً (Garavan & Ocinneide, 2006) عقیده به .باشدیم مدارس

 جدید هایگذاریسرمایه افزایش که است این مهم نکته بلکه شودواقع نمی مؤثر درس، کالس

 از که گردد حاکم شرایطی باید پرورش و آموزش نظام در. گرددمی کارآفرینی در موفقیت باعث

 تا شود معنوی و مادی هایحمایت هستند کارآفرینی توان و روحیه دارای که آموزانیدانش

 بتوانند خودشان کار، جویندگان جای به التحصیلی،فارغ از پس نتیجه در و شوند تشویق هاآن

 نمایند ایجاد را جدیدی کار و کسب

 مدارس امکانات و منابع دیدگاه سوم: بهبود

 منابع و امکانات ذهنی، افزایش الگوی این گانکنندمشارکت دیدگاه و ذهنیت اساس بر

 از استفاده و مدرسه، معرفی خالق و جذاب فیزیکی آموزان، فضایدانش و معلمان دسترس در

 هایکتاب به مجهز کتابخانه مدارس، داشتن از خصوصی بخش متفاوت، حمایت درسی منابع

 دوره متوسطه مدارس در ینیکارآفر فرهنگ ترویج بر مؤثر اصلی جدید عوامل کارهای و کسب

 در فرهنگ کارآفرینی ترویج اصلی عامل که معتقدند دیدگاه این افراد. باشندمی تبریز شهر دوم

 دارند عواملاظهار می نیزFranc), (2005  باشد. مدارس بهبود منابع و امکانات مدارس می

 عوامل، این تدارک در مدرسه که انددخیل کارآفرینی شخصیتی هایرشد ویژگی در بسیاری

روحیات  و هانگرش بر که بود عواملی بررسی این پژوهش، هدف دارد؛ انکارناپذیر نقشی

فناوری مدرسه  و امکانات بودند؛ مؤثر در اتریش، وین شهر هایدبیرستان آموزاندانش کارآفرینی

 اند که در اولویت بودند.عواملی

 کنشگران انسانی دیدگاه چهارم: توانمندسازی

 واحدهای کنندگان این الگوی ذهنی، ارائهبر اساس ذهنیت و دیدگاه مشارکت

 ها، ارائهدبیرستان در کارآفرینی آموزش هایدوره فرهنگیان، طراحی هایدانشگاه در کارآفرینی

 در سازیتیم انسانی، آموزش نیروی بهبود و ها، توسعهرشته تمام در کارآفرینی درسی واحدهای

 طرح در کارآفرین معلمان به مدارس، توجه در سازیشبکه و تیمی کار رهنگف مدارس، ترویج

 برای کارآفرینی و پرورش و آموزش متخصصان از ایکمیته معلمان، تشکیل بندیرتبه و ارتقا

آموزان، دانش و معلمان مدیران، خودارزشیابی بر مدارس، تأکید برای مندنظام ایبرنامه طراحی

 معلمان مدیران، جمعی روحیه آموزان، افزایشدانش خود تدریس با قویتیت هایکالس برگزاری

دانند. آموزان را عوامل اصلی میدانش برای برانگیزاننده و متنوع تفریحات آموزان، ارائهو دانش

افراد این دیدگاه اعتقاد دارند که عامل اصلی ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس توانمندسازی 

 ,Ruskovaara) آموزان( از جوانب مختلف است ودانش)مدیران، معلمان و  کنشگران انسانی
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Hamalaine & Pihkala, 2016) هایدوره در سرگروه معلمان اگر که رسیدند نتیجه این نیز به 

 .شودمی مدارس در کارآفرینی بهبود سبب هاکارآموزی این کنند، شرکت کارآفرینی

 محورمدرسه دیدگاه پنجم: مدیریت

 استقالل و ذهنی، خودگردانی الگوی این کنندگان مشارکت دیدگاه و ذهنیت اساس رب

 فرایند در آموزاندانش ها، مشارکتگیریتصمیم و پاداش سیستم استخدام، جذب، در مدارس

 پویای و پذیرانعطاف آموزان، ساختاردانش رشته انتخاب در مشارکتی، آزادی تدریس، مدیریت

 و یادگیری محتوای در عمل آزادی مدارس، دادن به شده القا قوانین در طافانع و مدارس، تغییر

دانند. افراد این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی آموزان را عوامل اصلی میدانش به عمل استقالل

 (Hörnqvist, 2014 باشد.محور میترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس مدیریت مدرسه

&(Leffler در مدرسه ساختار تجدید برای روشنی سیاست کشورها بیشتر ندمان به سوئد در 

 هنگام در که است این مدیران برای چالش ترینتوجه قابل. دارد وجود بیشتر کارآفرینی جهت

 برای اهداف و اندازچشم تنظیم هنگام در مدرسه مقامات توسط شده تعیین مرز در حرکت

 کارآفرینی، افزایش کنار در بتوانند تا دباشن خالق کافی اندازه به خود مدارس توسعه

 نائل جعبه از خارج در کردن فکر شجاعت به خود کارکنان میان در قدرت توزیع و اعتمادسازی

 شوند.

 هاتفاوت دیدگاه ششم: پذیرش

 هایتفاوت به ذهنی، توجه الگوی این کنندگانمشارکت دیدگاه و ذهنیت اساس بر

ارزشیابی،  در آموزاندانش فردی هایتفاوت به ریس، توجهتد فرایند در آموزاندانش فردی

 هاخالقیت به دادن تحول، بها و تغییر برای آموزاندانش و معلمان کارشناسان، مدیران، آموزش

دانند. افراد این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی آموزان را عوامل اصلی میدانش متفاوت افکار و

 باشد.ها میارس پذیرش تفاوتترویج فرهنگ کارآفرینی در مد

 دیدگاه هفتم: ارتباط با جامعه و صنعت

با  آموزاندانش ذهنی، آشنایی الگوی این کنندگانمشارکت دیدگاه و ذهنیت اساس بر

مستند،  هایفیلم از ، استفاده...و  بورس کار، اداره مثل کشور مهم نهادهای و هاسازمان

والدین  برای هاییکارگاه مدارس، ارائه در کارآفرینی مجالت و هاجشواره ،0 هانمایشگاه

 هایفرصت از آموزاندانش به رسانیکارآفرینی، اطالع باورهای کردن نهادینه برای آموزاندانش

 کردن آموزان، آشنادانش با برتر کارآفرینان نشینیهم مدرسه، برگزاری از بیرون کاری

 مدارس، استفاده در کارآفرینی هایفرصت د، شناساییخو شهر کار بازار مشکالت با آموزاندانش
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کارآفرینی را عوامل  ترویج برای مدارس کارکنان و معلمان پیشنهادهای ارائه و مجازی فضای از

دانند. افراد این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس اصلی می

 هایرسانه نقش نیز از (Anderson & Wiseman, 2014)باشد. رسانی بازارمحور میاطالع

 صحبت نوجوانان در نوآوری و کارآفرینی آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری و جمعی

 .کنندمی

 خالق درسی برنامه و دیدگاه هشتم: آموزش

 آموزشی محتوای ذهنی، تأکید الگوی این کنندگانمشارکت دیدگاه و ذهنیت اساس بر

 برنامه وب، ارائه بر مبتنی یادگیری و الکترونیکی نوآوری، یادگیری و خالقیت ،نفس به اعتماد بر

مغزی،  بارش شیوه به روز، آموزش آموزشی تکنولوژی از گیریگرا، بهرهعمل و خالق درسی

 روز نیازهای با آموزشی محتوای بودن آموزشی، متناسب محتوای مستمر تجدید و اصالح

تدریس را عوامل اصلی  فرایند در آموزاندانش مسئله حل اییتوان بر آموزان، تأکیددانش

دانند. افراد این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس آموزش می

 در محورمسئله رویکرد که داد نشان(Rahman,2015) و برنامه درسی خالق است. پژوهش

 (Mellou, 2002 .شودمی آموزاندانش در نیکارآفری و نوآوری خالقیت، پرورش سبب آموزش

2000 &: (Torrance تحول تغییر و اهمیت بر سنتی پرورش و آموزش از انتقاد ضمن 

 این محققان. ورزندمی تأکید خالق هایبرنامه سمت به آموزش هدایت و سنتی هایبرنامه

 برنامه ارائه آموزشی و محیط سازیغنی به باید موضوع این به بخشیدن تحقق برای که معتقدند

 زیادی اهمیت آموزانی خالقدانش تربیت منظور به خالق، معلمان تربیت لذا پرداخت، خالق

 اند که باهای خود به این نتیجه رسیدهنیز در پژوهشShafighi, 2011)  (Shoghi &دارد. 

 محتواهای و هادوره کردن فراهم امکان اینترنت، بر مبتنی آموزشی هایسیستم توسعه به توجه

 دانش افزایش با کارآفرینی هایدوره ایجاد در هاآن از بتوان که شودمی فراهم آموزشی

 هایفناوری دیگر همانند الکترونیکی، یادگیری نوین رویکرد. نمود استفاده آموزاندانش

 و یالکترونیک یادگیری. است کرده ایجاد یادگیری زمینه در انقالبی ارتباطاتی، و اطالعاتی

 مکان، هر در زمان، هر در یادگیری چون کاربرپسندی هایویژگی ارائه با وب، بر مبتنی یادگیری

 یادگیری امکان ایجاد نیز و نیاز بر مبتنی یادگیری مشارکتی، یادگیری کنار در فردی یادگیری

 به جهان سراسر در را افراد از بسیاری توجه شخصی، استعدادهای و عالیق بر مبتنی و مستقل

 است. نموده جلب خود
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 از دانش آموزان؛ نظرات از مندیبهره هایی روبرو بود: از جمله عدماین پژوهش با محدودیت

 هاآن نظرات وجود نفعان اصلی مدارس هستند، احتماالًآموزان یکی از ذیدانش که آنجایی

 در دقیق آمار ودوج نماید. همچنین عدم توانست ایجادمی را دیگری ها و استنباطاتدیدگاه

 مشکل علمی پژوهش هر بر را کار و بوده حوزه این جدی هایچالش از مورد معلمان کارآفرین

 شود:بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای مدارس دوره دوم متوسطه بیان می نماید.می

 و ابعمن بهبود، های کاربردیهای کارآفرینی در مدارس مانند توسعه آموزشایجاد زیرساخت

 محور و همچنینآموزان، مدیریت مدرسهدانش و معلمان مدیران، مدارس، توانمندسازی امکانات

آموزان در فرآیند تدریس و ارزشیابی و بها دادن به افکار متفاوت های دانشپذیرش تفاوت

 آموزان به وسیله آشناییرسانی از بازار به دانشآموزان و خالقیت مدارس در اطالعدانش

 نشینیهم و... برگزاری بورس کار، اداره مثل کشور مهم نهادهای و هاسازمان با آموزاننشدا

 کارکنان و معلمان پیشنهادهای ارائه و مجازی فضای از آموزان، استفادهبا دانش برتر کارآفرینان

 شناهای کاری در درون و بیرون مدرسه، آرسانی از فرصتکارآفرینی و اطالع ترویج برای مدارس

 ها،نمایشگاه مستند، هایفیلم از و استفاده خود شهر کار بازار مشکالت با آموزاندانش کردن

 .مدارس در کارآفرینی مجالت و هاجشواره
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