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 چکیده 
ان حوزه نظرصاحب یپژوهش کلیه یجامعه بود. یاز نوع همبستگ یفی، توصحاضرروش پژوهش   

ی تن بر اساس دامنه 011فمند تعداد گیری هدکشور بودند. با استفاده از روش نمونه کارآفرینی

شده بودند. نهایی انتخاب یعنوان نمونههای مختلف کارآفرینی  بهپردازی در عرصهفعالیت و نظریه

کمک روش قیاس به شده است. پایایی این مابزار مورداستفاده در این پژوهش یک مقیاس بازسازی

پنج عامل اصلی  گیری از تحلیل عاملی انجام شد.آزمایی و آلفای کرونباخ و روایی آن با بهرهباز

ضریب پایایی همچنین  بازنمایی شدند.ایران مدارس در عنوان معرف اکوسیستم کارآفرینی به

 مقیاس بازسازی در در حد مناسب برآورد شدهمسانی درونی برای هر یک از عوامل و کل پرسشنامه 

بر  همچنین. گردید مشخص ایران مدارس در کارآفرینی اکوسیستم هایمؤلفه آن، سازیبومی و

 پایش برای سؤالی 55 درنهایت یک مقیاس. شد تعیین اصلی عامل پنج ها،مؤلفه این اساس

 مل مدیرعا که داد نشان مذکور هنجاریابی. گردید طراحی ایران مدارس در کارآفرینی اکوسیستم

 ساختار هایهمچنین عامل. است برخوردار باالیی اهمیت از مدرسه در کارآفرینی توسعه به متعهد

 نیز ایشبکه فرهنگ و مدرسه هایبرنامه سازی فردی مدرسه، ذینفع هایگروه همه تعهد سازمانی،

 آفرینی مدرسه، مؤثرند.دهی اکوسیستم کاردر شکل
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 مقدمه
 عصر در ایران ویژهبه کشورها تمامی در مدارس اصلی هایچالش از یکی بدون تردید

منظور از ظرفیت اشتغال  .است مدارس هایخروجی پذیریاشتغال مسئله ظرفیت جدید،

های تنی بر شایستگیوکار مبآموختگان برای توسعه کسبپذیری تمایل و آمادگی دانش

شده در طول مشارکت در یک برنامه درسی است، که توأم با رضایت باشد کسب

(Harvey, 2001, Bremner, 2018.)  از منظر سازمانی، اشتغال پذیری توانایی

کنند برای اثربخشی التحصیالن برای ابراز خصائصی است که کارفرمایان احساس میفارغ

 & Harvey, 1999, Terzaroli, 2018, McQuaid)یاز است و آینده سازمانشان موردن

Lindsay, 2005  .) های مختلفی را حلگذاران برای مواجهه با این پدیده راهسیاست

وکارهای موجود است. ها ناظر بر کسباند، لیکن اکثریت این نوع طرحپیشنهاد کرده

ها پاسخگو نیستند. روش وکار موجود عمالً اینکه به دلیل اشباع فضای کسبدرحالی

های اخیر در سطوح ملّی برای حل مشکل اشتغال پذیری هایی که در سالیکی از مدل

ها کارآفرینی نوعی سبک و سلوک است که بر فرصتدنبال شده، بحث کارآفرینی است. 

و منابع اقتصادی تمرکز دارد. عالوه بر این، ترکیبی از ریسک، خالقیت، موفقیت شخصی 

دهد. همچنین، کارآفرینی باید مسئولیت مالی، اخالقی و اجتماعی ی را نشان میو نوآور

تواند در حل مشکالت وکار جدید و سودمند که میرا برای ایجاد یک ایده کسب

 ,Askun & Yildirim, 2011, Simon, 2013) اجتماعی کمک کند، اتخاذ نماید 

Thurik & Wennekers, 2004, Dees, 2011   .) 
معتقد به تأثیرات  0فرینی و اشتغال پذیری به همدیگر وابسته هستند. شومپیترکارآ

اگرچه کارآفرینان  2دراکرزعم به. Bhorat, 2006)(مثبت کارآفرینی بر بیکاری است 

پذیری ایجاد کنند، اما قادرند خصوصیاتی شامل کیفیت مجبور نیستند تغییرات تحریک

های ایجادشده توسط استفاده نوآورانه از فرصت برداری ازمناسب، ظرفیت کار و بهره

کنندگان و هنجارهای اجتماعی را نسبت به دیگران متمایز تکنولوژی، عادات مصرف

وکار نیز توسعه گیر شدن بحث کارآفرینی، مفهوم اکوسیستم کسبپس از همه کنند.

حبوبیت رسید های اخیر به مو در سال  (Spigel, 2015, Davari et al.,2017)پیدا کرد

(Isenberg, 2010).  اکوسیستم کارآفرینی این ایده را مطرح کرده است که جامعه و

 ,Spigel) توجهی بر روند کارآفرینی داشته باشدتواند تأثیر قابلفرهنگ یک موقعیت، می

                                                           
1 .Schumpeter 

2 .Peter Drucker 
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2016 &Stam .)های های متعددی است که در ترکیبهر اکوسیستم، برآیند مؤلفه

 (. Isenberg, 2011) ژه تعامل دارندای پیچیده و ویشبکه

شود؛ هرچند آثار آن های اخیر در ایران نیز کارآفرینی با نگاهی مثبت دنبال میدر سال

در  0گزارش جهانی شاخص سرمایه انسانی وکار هنوز محسوس نیست.در توسعه کسب

ین مؤید ا 4، توسعه و دانش فنی3کارگیری، به2در چهار زیر شاخص ظرفیت 2102سال 

در جایگاه  72/54بندی با امتیاز وضعیت است. بر اساس این گزارش ایران در آخرین رتبه

بندی زیر توجه آنکه اقتصاد ایران در رتبهشاخص سرمایه انسانی دارد. نکته قابل 014

WEF)5 ,قرارگرفته است  021کشور در جایگاه  031، از میان  "کارگیریبه"شاخص 

که مشکالت بسیاری درزمینه اشتغال وجود دارد. از دیدگاه  این بدان معناست .(2017

آفرینی با نویسندگان مقاله حاضر علت اصلی این وضعیت پیوند نامناسب توسعه کار

های دهند هرچند فعالیتهای آموزشی در همه سطوح است. شواهد نشان میسیستم

زیادی در جنب سایر های کارآفرینی در حال انجام است اما تا حدود مرتبط با آموزش

های علم و فناوری های شریف، تهران و پارکها در حال اجراست. تجربه دانشگاهفعالیت

ها در حال انجام وظایف جاری خود هستند و در کنار دهنده آن است که دانشگاهنشان

وپرورش و مدارس نیز کنند. همچنین اخیراً در آموزشآن، کارآفرینی را نیز دنبال می

شده است. اما در مورد ها اضافههایی مانند تدریس کتاب کارآفرینی در هنرستانتفعالی

نویسندگان مقاله حاضر معتقدند که   ها هنوز تردید وجود دارد.اثربخشی این نوع روش

های آموزشی، امکان بسط عملی بدون استقرار یک اکوسیستم کارآفرینی در سیستم

 (. Toghraee, et al., 2018)کارآفرینی وجود ندارد 

دهی مدارس کارآفرین، این موضوع با پذیرش اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در شکل

ناپذیر خواهد بود که ابزاری برای پایش مستمر وضعیت اکوسیستم کارآفرینی در اجتناب

مدارس طراحی شود. لذا پژوهش حاضر در پی آن است تا با طراحی مقیاسی مناسب این 

بدهد که میزان توسعه کارآفرینی خود را پایش نمایند. همچنین این  امکان را به مدارس

 اندرکاران یاری رساند.تواند در طراحی و استقرار مدارس کارآفرین به دستمقیاس می

 

                                                           
1 .The Global Human Capital Report 
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 پیشینه پژوهش

عنوان یک مفهوم رایج در سیاست کارآفرینی و جوامع های کارآفرینی اخیراً بهاکوسیستم

های حمایتی است که باعث ایجاد ها ایجاد محیطاساس کار آن اند.ای ظهور کردهحرفه

اصطالح اکوسیستم (. (Spigel & Harrison, 2018شود های نوآورانه میاستارت آپ

تا  کارآفرینی بر دو مفهوم اصلی کارآفرینی و اکوسیستم متمرکز است، لذا ماهیت آن

ازنظر  (.Van de Wiele, 2017)شناختی و معنایی است حدی یک مسئله زبان

عنوان ابزاری حیاتی برای ایجاد وکار، اکوسیستم بهپژوهشگران ادبیات کسب

 ,Acs, Autio & Szerb)پذیر بر اساس نوآوری کارآفرینانه است وکارهای انعطافکسب

2014, Feldman, Francis & Bercovitz, 2005, Isenberg, 2010, Hwang and 

Horowitt, 2012, Feld, 2012, Spigel, 2015, WEF, 2013,.)  ادبیات پژوهشی اخیر

ویژه طور مستقیم بر ذینفعان اصلی اکوسیستم، بههای کارآفرینی بهدر مورد اکوسیستم

کند. بخشی از جای مخاطبان آکادمیک تمرکز میگذاران بهرهبران کارآفرینی و سیاست

عددی از عواملی را که های متادبیات پژوهشی مربوط به اکوسیستم کارآفرینی فهرست

طور طبیعی دهند. بهبرای موفقیت یک اکوسیستم کارآفرینی اهمیت دارند، ارائه می

های کارآفرینی موفق دارای کارآفرینان، قلب یک اکوسیستم موفق هستند، اما اکوسیستم

نقش کلیدی کارآفرینان در پیشبرد  در کنارها، های متعددی هستند. این ویژگیویژگی

عنوان مربیان و مشاوران، بر تعامل بین بازیگران در اکوسیستم )با اکوسیستم و به توسعه

های های بزرگ با استارت آپتراکم شبکه باال، تماس و ارتباطات زیاد و همکاری شرکت

محلی( و دسترسی به همه نوع منابع مرتبط )استعداد، خدمات، سرمایه( با نقش مهمی 

 کارآفرینی اکوسیستم .(Spigel, 2016  &Stam)ارند زمینه تأکیدداز دولت در پس

 تمام کهطوریبه کارآفرینی هست، توسعه جهت اقدام و تفکر جدیدی برای روش

موردتوجه  را یکدیگر با هاآن تعامل چگونگی و توسعه کارآفرینی در های ضروریسیستم

 Ghambarali et) است دربرگیرنده عناصر متعددی دهد. چنین اکوسیستمیمی قرار

al., 2014).  
ای جامع کند که چگونه کارآفرینی توسط مجموعهمفهوم اکوسیستم کارآفرینی تأکید می

شود. کنند، فعال میسازی کارآفرینی ایفا میاز منابع و بازیگران که نقش مهمی در فعال

هره یا زمان حضور دارند، و اغلب نیاز به تماس چهره به چرسد همها به نظر میاکثر این

رسد ها به نظر مینقش حیاتی در عملکرد این اکوسیستمجستجو و تحرک محلی دارند. 

اندازه کافی کنند که بهشده است که ارتباطاتی را فراهم میاز ساختارهای اجرایی تشکیل
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گذاری کنند و همچنین برای بازسازی و اصالح در جهت نوآوری، پایدار هستند تا سرمایه

قابل قبولی وجود دارد. عالوه بر این، مؤسسات رسمی و غیررسمی پذیری انعطاف

آورند. یک اکوسیستم کارآفرینی توانند این اشکال را به وجود میبخصوصی نیز می

شوند که به نحوی عمل اند تعریف میای از بازیگرانی که به هم وابستهعنوان مجموعهبه

ساختار و فرایند در یک شرایط خاص سازند. این کنند که کارآفرینی را فعال میمی

نهادی و فیزیکی قرار دارد که اداره و اقدام بعدی فرایند کارآفرینی را ممکن یا محدود 

یک مطالعه اکتشافی برای به دست آوردن عوامل مؤثر بر در  (.Stam, 2014)سازد می

محققان بر اساس بررسی ادبیات، عوامل اصلی زیادی را شناسایی شد، اما  کارآفرینی

دسته گسترده صفات شخصی، فرهنگ سازمان،  5ها را در وتحلیل، آنبرای راحتی تجزیه

 & Gupta) بندی کردندهای سازمان، پاداش و رهبری طبقهساختار یا دستگاه

Srivastava, 2013) .ترین معنا، یک اکوسیستم یک جامعه محققان معتقدند در انتزاعی

ای از اجزای زنده و غیرزنده را ممکن جود درمجموعهزیستی است که تمام تعامالت مو

ها ای است که رشد آناکوسیستم کارآفرینی نام حوزه. (Acs et al., 2014)سازد می

ها به شود. توسعه آنویژه فنّاوری پیشرفته، هدایت میهای کارآفرینی، بهوسیله فعالیتبه

ها بستگی ر حمایت از استارت آپای دی حرفههاسازمانای از نهادها و وجود مجموعه

 Burns et)دهد ها نشان میداده اکوسیستم کارآفرینی، در صورت وجود، خود را دردارد. 

al., 2017). 
 

  سازی اکوسیستم کارآفرینیمفهوم

در این مقاله جهت معرفی مفاهیم سازنده اکوسیستم کارآفرینی مدارس از یک چارچوب 

 اکوسیستم چارچوب، این. (Hornsby et al., 2002) شده استیافته استفادهتوسعه

. نمایدمی سازیمفهوم هاسازمان در مختلف عناصر گرفتن نظر در با را کارآفرینی

(Kuratko, Hornsby and others, 2011) . یکی از مفاهیم اصلی در تبیین اکوسیستم

ن منابع موردنیاز است. نقش مدیریت، تشویق، پشتیبانی و تأمی 0کارآفرینی حمایت مدیر

شود اعضاء مشغول یافتن، توسعه و پیگیری نوآوری و برای کارکنان است. این موجب می

های مرتبط باکار سازمان را در ابتکارات کارآفرینانه در سازمان باشند تا بتوانند ریسک

کند، انداز سازمان را مشخص میهرلحظه کاهش دهند. مدیریت ارشد استراتژی و چشم

                                                           
1 .Management Support 
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شده دست کند تا به اهداف مشخصگیری آینده سازمان فراهم میاه را برای جهتنقشه ر

یابند. توانایی یک سازمان در بهبود شخصیت کارآفرینانه خود به سازگاری عملکرد 

 0اختیار در کار (.McGlone, 2014) مدیریت و هدف کارآفرینانه سازمان متکی هست

نی نقش دارد. وقتی درک شود که دومین عنصری است که در اکوسیستم کارآفری

تواند آن را شود و در زمان روبرو شدن با شکست میدرنهایت سازمان با شکست روبرو می

شود که آزادی عمل کافی برای تصمیم سالمت عبور کند، باعث میتحمل کند و به

شود. اختیار و مسئولیت به ازحد کاسته میسازی فراهم شود و درنتیجه از نظارت بیش

های فرصت دهد کهشود. تحقیقات نشان میتر و کارمندان تفویض میمدیران رده پایین

اند، به کارآفرینی اغلب توسط افرادی که دارای اختیار در مورد نحوه انجام کار خود بوده

 2پاداش و تقویت )حمایت( (. Kuratko et al., 2014) شده استبهترین نحو شناخته

های پیرامون موارد حمایتی و تقویتی نظریه فرایند است. عامل مؤثر دیگری در این

شوند و ها تکرار میجهت مفید است که توضیح دهد چرا برخی رفتارها در سازمانازاین

شوند. فرضیه چرا رفتارهای دیگر، حتی اگر مطلوب سازمان باشند، مجدداً تکرار نمی

گیرند طور مثبت پاداش میهای تقویت این است که رفتارهایی که بهاساسی نظریه

زند شوند. این امر به این معنی است که رفتارهایی که از کارکنان سر میمجدداً تکرار می

ها اند. باوجوداینکه سازمانهایی هستند که مدیران تقویت و حمایت کردهدرواقع همان

انی های درونی کارآفرینانه را پیگیری کنند، از ساختار سازمممکن است استراتژی

های بسیار منظم ایجاد کنند ولی این اقدامات تا زمانی مخصوصی استفاده کنند یا تیم

که رفتارهای مطلوب کارکنان تقویت و حمایت نشود، تأثیر کمی خواهد داشت. 

خواهد، شده، تا آنچه را که مینظران  معتقدند یک شرکت و سازمان، طراحیصاحب

شکلی داشته باشد، این بدان معنا است که رفتارهای انجام دهد یا تولید کند. حال اگر م

در دسترس (. Villiers-Scheepers, 2011) شده استمرتبط با نتایج نامطلوب، تقویت

رود که نیز یک منبع مهم برای تولید نتایج کارآفرینانه است. انتظار می 3زمان کافیبودن 

دهند، زمان خود را بر روی آن می درستی انجاممدیران، به همان اندازه که کار خود را به

گذاری کنند. های خود، سرمایهتر، با توجه به نقش و مسئولیتدسته از وظایف مهم

ها  و اغلب تأکید و ترین وظایف مدیران اجرایی تمرکز در تعدیل و سازگاری فعالیتمهم

                                                           
1 .Work Discretion 

2 .Rewards/Reinforcement 

3 .Time Availability 
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ست و به تر اکه وظایف برجسته مدیران ارشد گستردهوری است؛ درحالیتمرکز بر بهره

تر سازمان و محیط خارجی را اسکن کنند. این طور گستردهدهد تا بهها اجازه میآن

های کارآفرینانه توسط اسکن تر احتماالً باعث ایجاد ایدهها و مشاهدات گستردهفعالیت

شود. بنابراین، مدیران ارشد بیشتر قادر به ها میکردن محیط پیرامون و شناسایی فرصت

های کارآفرینانه عنوان یک منبع برای ایجاد فعالیتبرداری از زمان بهبهرهاستفاده و 

 (. Hornsby et al., 2009)هستند  0نسبت به مدیران خط اول

ها، مفهومی سازمانی برای مطالعه و مدیریت سازمان 2مرزهای وظایف شغلی مفهوم

آمیخته است. ی درهمسپارکار، تنوع و برونبنیادی است. این مفهوم با مفاهیم تقسیم

وری، ازلحاظ تاریخی، معموالً تحقیق در مورد مرزهای سازمانی با استفاده از دیدگاه بهره

های مربوط به خرید یا ساخت، انجام بر مبنای اقتصاد هزینه معامله، برای توضیح تصمیم

ی مفید های کارآفرینتوانند در ارتقای فعالیتپذیر میشود. مرزهای سازمانی انعطافمی

ها جریان اطالعات را بین محیط خارجی و سازمان و همچنین بین ادارات باشند، زیرا آن

وجود، نتایج . بااین(Miller et al., 2007) دهندهای درون سازمان افزایش میو بخش

عنوان یک فرایند شوند که نوآوری بهبینی زمانی پدیدار مینوآورانه و قابل پیش

پردازان سازمانی کند. نظریهومرج( رفتار میمند )در مقابل هرجساختاریافته و هدف

آیند که عدم اطمینان، آسانی به دست میها زمانی بهمعتقدند که نتایج پربار در سازمان

تواند از طریق شوند. این میکنترل نگهداری میازحد است و اهداف در سطوح قابلبیش

هدایت و تشویق رفتارهای هماهنگ در سراسر  تنظیم مرزهایی باشد که منجر به ایجاد،

توانند استفاده مولد و پربار از منابع طور خالصه، مرزهای سازمانی میشود. بهسازمان می

 (. Goodale et al., 2011) نوآورانه را تضمین کنند

همچنین بعضی محققان ابزار اکوسیستم کارآفرینی را به عناصر قبلی اضافه افزودند و آن 

. (1Kuratko et al., 201)گذاری کردند نام 3متغیرهای جوّ یا اتمسفر خاصه نام را ب

ای از کارآفرینی شده در این بخش، عامل جداگانهرسد موارد اضافهالبته به نظر می

توانند شده میهای اضافهبحث است که مؤلفهنماید و این قابلسازمانی را ارزیابی نمی

گیری پنج عاملی که در این بخش معرفی ت ارزیابی و اندازهعنوان عناصر تکمیلی جهبه

عامل عنوان جوّ سازمانی به(. Martinkute & Skandarioon, 2013) شد، استفاده شوند

                                                           
1 .First-line Managers 

2 .Organizational Boundaries 

3 .Specific Climate Variables 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=author+exact+gen12tma
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=author+exact+%22Skandarioon%2C+Kian%22
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کنند و فرصت را برای شروع داخلی، تشویق و شکوفایی کارآفرینی سازمانی را ایجاد می

آفرینی پس از فرهنگ کار 0گیری کارآفرینانهکنند. جهترفتار کارآفرینی فراهم می

کند. البته هرچند شود و این فرهنگ است که از جوّ کارآفرینانه پشتیبانی میتشکیل می

تمام ابعاد رفتار کارآفرینانه بسیار مهم است، لیکن جوّی که توسط کارکنان ادراک 

تر است. اگر کارکنان اعتقاد نداشته باشند که اتمسفر حاکم بر سازمان شود بسیار مهممی

حال گیری کارآفرینی رخ نخواهد داد. درعینکند، جهتها پشتیبانی میاز تالش آن

عوامل محیط خارجی با عوامل داخلی سازمان در تعامل و کشمکش هستند و مدیران به 

های نوآورانه عمل های خالقانه بروز دهند و به شیوهشوند تا واکنشچالش کشیده می

در ذشته بر نقش مهم مدیر میانی تحقیقات گ (.Zahra and O'Neill, 1998)کنند 

کند و از سوی کارکنان مقبول ایجاد محیطی که خالقیت و نوآوری را تشویق و ترویج می

 (.Bayarçelik et al., 2014)کنند شود، تأکید میمی

های کارآفرینی به عمل مؤثر، رسد در شرایط فعلی تبدیل نظریهدرمجموع به نظر می

آفرین ای نو ارزشهای مدرسهویژه در استقرار دستگاهها بهنظریهمندی از این برای بهره

ناپذیر است. نویسندگان مقاله حاضر معتقدند استقرار یک اکوسیستم کارآفرینی اجتناب

در مدارس، هسته محوری توسعه مدارس کارآفرین است. لذا با درک این ضرورت تالش 

سنجش اکوسیستم کارآفرینی برای مدارس  گرایانه مقیاسی برایطور عملاند تا بهنموده

شده مقاله حاضر درصدد بررسی این ایرانی طراحی نمایند. با توجه به موارد اشاره

های معرف مقیاس پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارس کدام ها ها است: مؤلفهپرسش

 مقیاس تفسیر و گزاری نمره شوند؟ و نظامها در چه عواملی اشباع میهستند؟ این مؤلفه

 مدارس چگونه است؟ کارآفرینی اکوسیستم پایش

 

 شناسی پژوهشروش

هدف مقاله حاضر هنجاریابی یک مقیاس برای پایش اکوسیستم کارآفرینی ویژه مدارس 

ای باهدف طراحی و هنجاریابی مقیاس پایش ایران است. این مطالعه به روش توسعه

، از آزمون جوّ . برای ساخت مقیاس اولیهاکوسیستم کارآفرینی برای مدارس ایران انجام شد

بای کوراتکو، هورنس 2100و  2117، 2111، 2112، 2112های های سالکارآفرینی، نسخه

های مذکور به فارسی ترجمه شدند و . به همین منظور ابتدا آزمونو همکاران استفاده شد

                                                           
1 .Entrepreneurial orientation 
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سازی و رسی روانتغییرات الزم در آن اعمال شد. برخی لغات و اصطالحات در زبان فا

ویژه با لحاظ اصالح گردید. سپس متناسب با تغییرات اخیر در حوزه کارآفرینی به

ساختار مدارس ایرانی، تعدادی گزاره جدید طراحی و به این ابزار سنجش افزوده شد و 

های این مقیاس در یک طیف سه ای تهیه شد. گزارهگزاره 22درنهایت یک مقیاس 

پردازد. های اکوسیستم کارآفرینی در مدارس میاخصای به سنجش شگزینه

استادان  شامل کارآفرینی نظرانصاحب کنندگانی که به این مقیاس پاسخ دادندمشارکت

 صاحبان آپ،استارت فعاالن های کارآفرینی،و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته

 زمینه این در معتبر مقاالت نویسندگان همچنین و کارآفرینان نوین، وکارهایکسب

گیری هدفمند، گیری هدفمند دعوت به همکاری شدند. در نمونهبودند، که با روش نمونه

کنند که منطبق با اهداف پژوهش، به طور عمدی گزینش میمحققان افرادی را به

 ,.Creswell, 2007; Ranjbar et al)موضوع موردنظر آشنایی و شناخت الزم دارند 

این مقیاس از مدل آماری  ها و بررسی روایی سازهحلیل دادههمچنین برای ت. (1391

 های اصلی استفاده شد.  تحلیل عاملی از نوع تحلیل مؤلفه

 

 های پژوهشیافته

های اساسی بود که ها در این مقاله، بررسی این پرسشبخش نخست تحلیل داده

 در هامؤلفه و این هستند؟ هاکدام کارآفرینی اکوسیستم پایش مقیاس معرف هایمؤلفه

های حاصل از واکنش شوند؟ به همین منظور برای تحلیل دادهمی اشباع عواملی چه

های مقیاس پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارس، از کنندگان نسبت به گزارهمشارکت

بررسی این فرضیه مقدماتی  عاملی تحلیل هدف مدل تحلیل عاملی استفاده شد. اولین

است که  بنیادی و پنهانی عوامل سری یک از ناشی وعه متغیرها،مجم است که واریانس

( 0)جدول  0و کرویت بارتلت (KMO) گیرینمونه های کفایتباید کشف گردد. آزمون

 توانمی و بوده پذیرامکان موردنظر هایداده برای عاملی تحلیل انجام که داد نشان

  .داد تقلیل مکنون هایسازه ای ازمجموعه را به هاداده
 مایر و اولکین و کرویت بارتلت برای تناسب انجام تحلیل عاملی -. آزمون کایزر 1جدول 

 داریمعنی آزادی            سطح بارتلت                   درجه کرویت برداری         آزموننمونه کفایت آزمون

116 /2                                        216/3312                               1321                             2221/2 

                                                           
1 .Bartlett’s Test of Sphericity 
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 های پژوهش()منبع: یافته           

ها با استفاده از مدل تحلیل عاملی، قابل دهند که تحلیل دادهنشان می 0های جدولداده

های اصلی و فرض، تحلیل عاملی به روش مؤلفهتوجیه است. پس از اطمینان از این پیش

گزاره  22ها در مواجهه با های آزمودنیبا استفاده از چرخش واریماکس بر روی واکنش

 همبستگی که دارای ضرایب سؤال 25های حاصله، پرسشنامه انجام شد و بر اساس داده

 حذف، از پس باقیمانده سؤال 52 پایایی. شدند حذف بودند، درصد 31 و کمتر از منفی

مقیاس  هایتری از گزارهساده ساختار به دستیابی جهت ادامه برآورد شدند. در 73/1

ترکیب  چند بار چرخش، از لذا پس. شد استفاده واریماکس متعامد روش از شده،طراحی

ها از مقادیر پس از مشاهده نتایج برای استخراج عامل .گردید آشکار هاتری از گزارهتازه

شد. به همین دلیل ابتدا بر اساس  عنوان مالک انتخاب استفادهویژه باالتر از یک به

گیری از مقدار ضوابط تحلیل عاملی، تعداد عوامل تقریبی استخراج شد. برای تصمیم

ریزه استفاده شد. معموالً مقدار ویژه که سهم نسبی هر و همچنین نمودار سنگ 0ویژه

تا هدف  دهد، باید باالتر از یک باشدعامل از کل واریانس متغیرهای تحقیق را نشان می

ریزه یک ها است، تأمین شود. همچنین نمودار سنگاز تحلیل عاملی، که تقلیل داده

 & Rafiee)ها، مبتنی بر مقدار ویژه است روش تصویری برای انتخاب مناسب عامل

others, 2012) . ،142/42ی باالتر از یک که عامل با مقدار ویژه 5در تحلیل نهایی 

 0کرد استخراج شدند. همچنین در نمودار امه را تبیین میدرصد از واریانس کل پرسشن

عامل، بین  5شود که عیناً خط و هموار شدن آن مالحظه میی شیببا توجه به نقطه

صورت خط های عمیق و کم منحنی وجود دارد و بعدازآن منحنی هموارشده و بهقسمت

 مستقیم درآمده است. 

 

                                                           
1 .Eigenvalue 
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 های پژوهش(ی استخراجی)منبع:یافتههاای عامل. نمودار سنگریزه1شکل 

 
های تبیین شده و مقدار ارزش درمجموع با توجه به نمودار سنگریزه و جدول واریانس

ویژه، و همچنین مبانی نظری، ماتریس ساختار پنج عاملی موردبررسی قرار گرفت. 

ایج این نت. کندرا تبیین می عاملی ترکیب دهد که  این ساختار بهترینها نشان مییافته

 شده است.نشان داده 2تحلیل در جدول 

 
 مقیاس پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارس ایران شده تبیین واریانس . 2جدول

ع

ا

م

 ل

 چرخش از بعد استخراجی مقادیر شده قبل از چرخشاستخراج مقادیر ویژه مقادیر

 درصد

 تراکمی

 درصد 

 واریانس

 درصد جمع کل

 تراکمی

 درصد

 واریانس

 رصدد جمع کل

 تراکمی

 درصد

 واریانس

 جمع کل

0 029722 249157 249157 029722 249157 249157 29173 039241 039241 

2 49123 29232 329572 49123 29232 329572 49253 19742 229512 

3 39112 59732 319530 39112 59732 319530 49234 19702 309477 

4 29340 49513 439134 29340 49513 439134 49014 19142 379545 

5 29114 49111 429142 29114 49111 429142 39171 29472 429142 

 (پژوهش هاییافته :منبع)

 

توانند در کل حدود شده، می، پنج عامل اصلی مشخص2های جدول مطابق داده

بینی کنند. درصد از واریانس متغیر اکوسیستم کارآفرینی مدارس را پیش 142/42
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ها مشخص شد که تمامی مقادیر هرکدام از گزاره 0بررسی مقدار اشتراکهمچنین با 

های اصلی باالتر از ها با کل مقیاس در راستای تحلیل مؤلفهمرتبط با همبستگی گزاره

ها با کل مقیاس، و تک گزارهقرار دارند که مؤید همبستگی مناسب بین تک 51/1

آمده از دستی ماتریس بهبر پایه مناسب بودن آن جهت تحلیل عاملی بود. درنهایت

طور مشترک با یک عامل همبسته بود، هایی که بهی گزارهچرخش واریماکس، مجموعه

گذاری شدند.  و با ها آماده نامدهند. در این مرحله همه این عاملتشکیل یک عامل می

 وسعهت  به متعهد مدرسه رهبری استقرار"توجه به مبانی نظری عامل اول با عنوان 

، "کارآفرینی دهندهتوسعه ساختار سازمانی استقرار"، عامل دوم با عنوان "کارآفرینی

 توسعه به مدرسه ذینفع هایگروه و عملی همه فراگیر تعهد"عامل سوم با عنوان 

 با مدرسه هایبرنامه کلیه یکپارچه سازی فردی" ، عامل چهارم با عنوان"کارآفرینی

نو  برای ایشبکه فرهنگ توسعه"پنجم با عنوان و عامل  "کارآفرینی محوریت

 گذاری شدند. نام "مدرسه در کارآفرینی و آفرینیارزش

منظور برآورد همسانی درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در در ادامه به

آمده است. دستبه 73/1تحلیل نهایی مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 شده است.گزارش 3ها در جدول کیکی آلفای عاملنتایج تف

 
 مقیاس سنجش اکوسیستم کارآفرینی مدارس هایمؤلفه پایایی ضرایب .3جدول

تعداد  عامل

 گزاره

انحراف 

 استاندارد

نمره  میانگین

 بیشینه

نمره 

 کمینه

ضریب 

آلفای 

 کرونباخ

0 21 1917 22910 14 51 19711 

2 05 4922 37911 45 22 19122 

3 02 5922 32933 41 22 19132 

4 05 4954 37941 45 24 19142 

5 7 3944 23902 22 05 19147 

 (پژوهش هاییافته:منبع)

 

شود که ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس مالحظه می 3بر اساس اطالعات جدول 

هست که  21/1های آن، باالتر از سنجش اکوسیستم کارآفرینی مدارس ایران و مؤلفه
                                                           
1 .Communaility 
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شده دارای پایایی الزم هستند. ماتریس و تفکیک های طراحینگر این است که گزارهبیا

 4ها در جدول های استخراجی، بعد از چرخشهای مقیاس و عاملهمبستگی بین سؤال

 شده است.نمایش داده

 
 ها بعد از چرخش ها و عامل: ماتریس همبستگی بین گویه6جدول

 هاگویه عامل اول عامل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم

 37س 19214    

 22س 19220    

 52س 19231    

 07س 19211    

 51س 19572    19322

 20س 19541 19312   

 53س 19534    

 35س 19532 19311   19342

 44س 19532   19422 

 33س 19502    

 05س 19502    

 01س 19512    

 52س 19414    19331

 22س 19451   19403 

 52س 19447   19423 

 21س 19401    19312

 1س 19372   19312 

 24س 19314    

 23س 19322   19334 

 25س 19337    

 21س  19274   

 21س 19412 19253   

 22س  19547 19372  

 25س  19542  19324 

 27س  19505   

 50س 19430 19413   

 34س 19347 19423   

 22س  19441 19322  19432
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 2س 19312 19431   

 43س 19352 19311 19311  

 41س  19353  19341 

 42س   19272  

 41س   19252  

 22س   19235  

 31س  19414 19510 19323 

 24س   19572  

 23س 19312  19547  

 23س   19427  

 25س   19425  

 31س   19454 19372 

 45س 19401  19431  

 03س 19312  19422  

 32س    19207 

 30س    19572 

 24س    19523 

 21س    19542 

 42س    19510 19303

 54س    1322 

 22س  19355   19150

 55س     19112

 20س     19127

 32س  19207 19344  

 های پژوهش()منبع:یافته                                 
 

 شده است.های مربوطه نیز در جدول زیر گزارشبخشی از مؤلفه عوامل و

 
 های مربوطهگذاری شده و بخشی از مؤلفههای نامعامل. 6جدول

 هامؤلفه عوامل

 کارآفرینی توسعه  به متعهد مدرسه، تحولی رهبری استقرار

 

 دهنده شخصی تشویق و استقبال از توسعه

 های خود مدیریتیفرصتتوسعه 

 های بهبود مبتنی بر ریسک رش تالشپذی

 هاتوسعه فرصت ابتکار فردی در روش
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 توسعه احساس ضرورت تغییر و نوآوری کارآفرینی دهندهتوسعه موقت ساختار سازمانی استقرار

 توسعه شکیبایی برای حل مسائل بلندمدت

 های ساختاریتوسعه انعطاف

 های ساختاریتوسعه شفافیت

توسعه  به مدرسه ذینفع هایگروه همه فراگیر تعهد توسعه

 کارآفرینی

 

 های بهبودیافته سازی روشتسریع در جاری

 توسعه بوروکراسی کارآفرینانه

همسوسازی قوانین و دستورالعمل تا با 

 کارآفرینی

 حمایت مدیریت از همه وجوه کارآفرینی

 محوریت با مدرسه هایبرنامه کلیه یکپارچه سازی فردی

 کارآفرینی

 

 حمایت از توسعه اختیارات فردی

های فردی کننده تالشتوسعه منابع حمایت

 کارآفرینی

 های فردیتعهد به توسعه مسئولیت

 حاکمیت جو گفتگوهای کارآفرینانه

 کارآفرینی و آفرینینو ارزش برای ایشبکه فرهنگ توسعه

 مدرسه در

 های تیمیهمسویی ابتکارات فردی و همکاری

 توسعه تنوع درروش انجام کارهای روزانه

 های فردیسازی تفاوتشبکه

 تنوع در رویکردهای مدیریتی

 (پژوهش هاییافته:منبع)

 

 گذاری و تفسیر مقیاس پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارسنظام نمره

گذاری آزمون پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارس در یک مقیاس سه وضعیتی انجام نمره

ی وضعت اکوسیستم کارآفرینی مطلوب و نمره پایین دهندهشود. نمره باال نشانمی

ی نامطلوب بودن در ایجاد، استقرار و تداوم اکوسیستم کارآفرینی در یک دهندهنشان

مدرسه است. مقیاس پایش اکوسیستم کارآفرینی مدارس که در این پژوهش طراحی و 

دارد و بدون تردید های خام را عرضه میصرفاً دادهگذاری اولیه عامل یابی شد، در نمره

های خام آزمون ازلحاظ تفسیر و مقایسه معموالً با تورش جدی توجه صرف به نمره

 0لذا الزم بود تا عملیات هنجاریابی .(Allen & Yen, 1390)منطقی بودن مواجه است 

ار موردنیاز و همچنین گذاری و هنجانجام شود. به همین منظور، با توجه به ماهیت نمره

از هنجار درصدی و ، (Delavar And Zahrakar, 2010)سهولت محاسبه و تفسیر 

                                                           
1 .Norming 
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های خام بر اساس نمره 0ای استفاده شد. هنجار درصدی )هنجار صدکی(هنجار مقوله

آید بندی شدند، به دست میای طبقهی طبقههای گروه هنجار که بافاصلهآزمودنی

(Sharifi, 2000) ی درصدی وضعیت نسبی پدیده ی درصدی یا نمرهز طریق رتبهو ا

اند مشخص تر از آن قرارگرفتههایی که پایینگیری در گروه برحسب پدیدهمورداندازه

، باید توزیع 21ی نمرات بیشتر از که در دامنهازآنجایی. (Seyf, 2013)شود می

در جدول هنجار  (Delavar And Zahrakar, 2010)شده به کار برود بندیطبقه

های یکسان یا های خام، نمراتی که صدکی نمره( برمبنای دامنه5درصدی )جدول 

که در بندی ارائه شد. همچنین با توجه به اینصورت طبقهنزدیک به یکدیگر داشتند به

هنجارهای درصدی تفاوت صدک های اواسط مقیاس خیلی کمتر از تفاوت صدک های 

در ابتدا و انتهای جدول ذیل از صدک های ، (Seyf, 2013) دو انتهای مقیاس هست

ی باال در این آزمون بیشتری نسبت به اواسط جدول استفاده شد. درمجموع نمره

 ی نزدیک شدن یک مدرسه به وضعیت مطلوب اکوسیستم کارآفرینی است.دهندهنشان

 
 ناکوسیستم کارآفرینی مدارس ایرا مقیاس نمرات درصدی هنجار .5جدول

 رتبه درصدی نمره خام

052-051 77 

047-042 71 

045-040 12 

041-031 22 

032-031 51 

027-022 31 

025-005 22 

004-000 02 

001-012 03 

015-71 5 

 های پژوهش(منبع: )یافته

 

                                                           
1 .Percentile norm 
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نیز برای سهولت تفسیر محاسبه شد. در  0ایعالوه بر هنجار درصدی،  هنجار مقوله

 Aminpoor)شودبندی پرسشنامه استفاده میز نقاط برش، برای طبقهای اهنجار مقوله

& Zare, 2014). ی سنجش اکوسیستم کارآفرینی مدارس ایران این اساس پرسشنامهبر

های آن به پنج گروه هنجاری بسیار باال، باال، متوسط، پایین و بسیار پایین و عامل

 بندی شد.طبقه
 

 گیرییجهنتبحث و 

وکارهای خرد موردتوجه قرار رینی و توسعه آن، معموالً در حد کسبهرچند کارآف

طور عمیقی با توسعه اقتصاد کالن، پیوند خورده است. این تغییر گیرد، لیکن بهمی

پارادایم در تعریف منابع تولید و خلق ثروت، ادبیات نوپدیدی را با خود بازآفرینی کرده 

از آموزش عمومی رسمی، نظام آموزش عالی و  های آموزشی اعمبین، دستگاهاست. دراین

سرعت الزم است تا با درک این تغییر پارادایمی، های آموزش غیررسمی بهحتی دستگاه

تحوالت ساختاری و ماهیتی را تجربه نمایند. سازه مدارس کارآفرین نیز با این هدف 

ر مدارس سازی شده است. نویسندگان مقاله حاضر معتقدند طراحی و استقرامفهوم

آموزانی باشد که این نوع ای بدون هرگونه شکست برای دانشتواند تجربهکارآفرین می

کنند. همچنین این ادعا وجود دارد که محور طراحی و استقرار یک مدارس را تجربه می

 کارآفرینی مدرسه کارآفرین، استقرار یک اکوسیستم کارآفرینی است. اکوسیستم

 برای فرد تصمیم تواند برمی که است کارآفرین فرد از خارج ابطای از عناصر و رومجموعه

مؤثر  کارآفرینانه وکارکسب اندازیراه صورت در او موفقیت احتمال یا شدن کارآفرین

لذا به دلیل  (.Hornsby et al., 2009, De Villiers-Scheepers, 2011واقع شود)

رسی که قصد دارند تبدیل به اهمیت حیاتی برقراری یک اکوسیستم مناسب برای مدا

مدارس کارآفرین شوند، الزم است مرتباً وضعیت اکوسیستم کارآفرینی خود را پایش 

دهند ابزار مناسبی برای این کار در دسترس مدیران و ها نشان مینمایند. لیکن بررسی

(. Zahra and O'Neill, 1998, Miller et al., 2007)گیرندگان قرار نداردتصمیم

جهت هدف مقاله حاضر توصیف فرایند ساخت مقیاسی بومی جهت پایش نازای

اکوسیستم کارآفرینی با محوریت مدارس ایران بود. حاصل نهایی این فرایند، بازشناسی 

باشند. این عنوان عوامل سازنده مقیاس پایش سازه اکوسیستم کارآفرینی میپنج عامل به

                                                           
1 .Categorical norm 
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 ,.Goodale et alهای سایر پژوهشگران هعوامل ازلحاظ نظری و تجربی همسو با یافت

2011, McGlone, 2014, Kuratko et al., 2011&2014, Inácio Júnior et al., 

2016, Burns et al., 2017) ) .هستند 

 توسعه  به متعهد مدرسه، تحولی رهبری استقرار"ازلحاظ تفسیری، مؤلفه اول، یعنی 

کارآفرینی  اکوسیستم از تغییرات پایشدرصد  157/24کننده است تبیین "کارآفرینی

را  مدرسهدر  انهنیهای کارآفرپروژه جیو ترو لیبه تسه رانیمد لیتماعامل  نیاهست. 

در اساساً (.  Kuratko et al., 1990, 2002, Bergmann et al., 2018) سازدنمایان می

 گر،ید یاز سوها، حمایت مدیریت یک عامل استراتژیک است. دهیتوسعه پروژه و ا

 هیروحدر جهت گسترش  مدرسه و انجام کار تیمی یدسترس در تیریمد یعال یبانیپشت

 Pahang et در پژوهش (. Bayarçelik et al., 2014) ضروری است ینیکارآفر

al(2017) های خاص مدیر مدرسه از جمله رعایت فرهنگ مشارکتی مورد نیز ویژگی

 تاکید قرار گرفته است.

 232/2 ، "کارآفرینی دهندهتوسعه موقت ساختار سازمانی استقرار" مؤلفه دوم بانام

که ساختار هنگامینماید. کارآفرینی را تبیین می اکوسیستم درصد از تغییرات پایش

از  یکی. شودمشهودتر می سازمانیدرون ینیاست، کارآفر کمتری هایالیه یسازمان دارا

نوبه به و انجامددرپی نمیپیبه کنترل  متر،مدیریتی ک هایاست که الیه نیا یاصل لیدال

ی تیریکنند. با سطوح مد ینیکند تا کارآفرکارکنان فراهم می یرا برا ییهاخود فرصت

 برقرارکارکنان  انیدر م یجانب ای یو تعامل افق نیستمتمرکز  تیو مسئول قدرت ،محدود

 یرا در سطوح سازمان هایو نوآور هادهیظهور ا ی،های ساختارویژگی نیشود. امی

پرورش  فرد و خالقانه رامنحصربه یتیریهای مدکند و سبکمی لیتر تسهپایین

بین  یشتریبمداوم، مؤثر و  ارتباطات ،که تمرکززدائی شود تیمسئولو  قدرت. دهندمی

ای که به دهد به شیوهشود که به دانش اجازه میکارکنان در سراسر سازمان برقرار می

 کیکند، به اشتراک گذاشته شود. کمک می فعاالنهپذیری و رفتار سکری ،ینوآور

 اریبس یغلهای شنقش نانهیکارآفر دهندهحمایتی و توسعه یساختار سازمان

کار  تیمداوم در ماه راتییتغ . این ساختار مقاومتی نسبت بهای نداردیافتهسازمان

منجر به معموالً  شغلیای هنقشدر  رییتغ در این ساختار،. نخواهد داشتکارکنان 

 Ireland et) است ینوآور یتالش برا خواهد شد و این در صورت بروزکارکنان  موفقیت

al., 2006 .) ًمتناسب با مواردی از جملهدر مدارس  ینیفرهنگ کارآفر جیترواصوال 

منابع مدارس،  ارتقاء ،یکاربرد یهاآموزش ترویج ،انهنیکارآفر بنایریز فراهم نمودن
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تفاوتها، ارتباط با جامعه و  رشیمحور، پذمدرسه تیریمد ،یانسان فعاالن ینمندسازتوا

 (.Shakeri siahkamari et al., 2018)باشد میخالق  یصنعت، آموزش و برنامه درس

 "کارآفرینی توسعه به مدرسه ذینفع هایگروه همه فراگیر تعهد توسعه"مؤلفه سوم که 
کارآفرینی را تبیین  اکوسیستم از تغییرات پایش درصد 732/5گذاری شده است، نام

شود. شدت توسط فرهنگ کارآفرینی سازمانی حمایت میکند. جوّ کارآفرینی بهمی

شود. می منجر توقف سازمان ای حرکتاست که به  یاجتماع یانرژ یک ،سازمانیفرهنگ

مانی و جوّ سازآن دشوار است. در حقیقت فرهنگ فیاست و توص دهیچیپ دهیپد کی این

با  سازمان کیدر بیان نیست و باید لمس و تجربه شود. ها قابلحاکم بر سازمان با کلمه

که اغلب  نانیو عدم اطم رییتغ ایجاد یبرا یادیارزش ز ،ینیکارآفر تمایالت شدید

شوند. می قائل، استو بهبود عملکرد سازمان  یهای نوآورفرصت یای براعنوان پایهبه

 نه گذشته استو  ندهیتمرکز بر آ ،انهنیفرهنگ کارآفرمدرسه با  کیر د ن،یبنابرا

(Ireland et al., 2006)  ،و این مهم است که تمامی ذینفعان مدرسه اعم از مدیریت

معلمان، کارکنان، اولیاء و البته دانش آموزان، کارآفرینی را درک نموده و به توسعه این 

مون مشارکت کلیه افراد حاضر در فرایند زیادی پیراهای بحثامر متعهد باشند. 

همچنین و  ینوآور یراه برا نیبهتر افتنیهر کس به دنبال  واست  کارآفرینی مطرح

زمان همکه کارکنان درحالی ؛کامل خود است لیبه پتانس یابیدست برای مدرسهکمک به 

 . کنند دایدانش خود پ شیافزا یبرا یکنند راهمی یسع

 "کارآفرینی محوریت با مدرسه هایبرنامه کلیه یکپارچه سازی دیفر"مؤلفه چهارم که 
 اتیادب ،طورکلیبهکند. درصد از پایش اکوسیستم کارآفرینی را تبیین می 513/4است، 

 و دیاستفاده از منابع جد تیتأکید بر اهم یادیتا حد ز ینیدرباره آموزش کارآفر ریاخ

 ,.Ruskovaara et al).) است یریادگی طیوپرورش و باز کردن محدر آموزشفردی شده 

های جدید در حقیقت دارای ایده شده دانش آموزاندر برخی تحقیقات عنوان 2015

 یبانیبه پشت ازین دهیچیپ یازهاین های جدید واین ایده ای دارند.نیازهای جدید و پیچیده

 یبانیپشت یو اجرا یدارند. طراح یحوزه آموزش نیمتعدد در چند طرف راهنمایاناز 

از طرف همه و مؤثر متقابل  یهمکار ازمندیدارند، ن های جدیدایدهکه  یافراد یمؤثر برا

الذکر ها برای فردی سازی و پشتیبانی جامع آموزشی برای افراد فوقآناست.  نفعانیذ

 کیکننده اصول هدایت نیاز ا کیدهد. هر ارائه می یو عمل یچارچوب مفهوم کی

 یبرا یمنابع عمل ها مدعی هستند کهآنن و منابع متعدد است. با متو عیموضوع وس
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ارائه  جدید یازهایافراد با ن یدار برامؤثر و معنی یبانیپشت یکمک در توسعه ابزارها

 .)et al., 2015) Sennott اندنموده

 "مدرسه در کارآفرینی و آفرینینو ارزش برای ایشبکه فرهنگ توسعه"عامل پنجم، 

کارآفرینی هست.  اکوسیستم درصد از تغییرات پایش 111/4کننده ناست که تبیی

آفرینی دارد. در بررسی تحقیقاتی که سازی تأثیرات شگرفی در پیشبرد نو ارزششبکه

اند مشخص است که به تعهد معلمان ای معلمان داشتههای شبکهنگاه دقیقی به فعالیت

ای شده است. رای کارآفرینی توجه ویژهای بکارگیری سایر ذینفعان و تشکیل شبکهدر به

های بر فعالیت یمثبت تأثیرمعلمان ریسک محور  هایآموزشدهد که نتایج نشان می

 گریمربی درزمینه انگذارد. آموزش معلممعلمان می ینیکارآفر یهای آموزششبکه

وجه ت. جالباستای شبکهفرهنگ  جیترو یروش مؤثر برا کیرسد به نظر می ی،نیکارآفر

باکسانی  سهیدر مقا ،که در آموزش شرکت کرده بودند انیمعلم یسطح همکارکه  است

 Ruskovaara et) ) دو برابر شد ،شرکت نکردند ینیهای کارآفریک از آموزشکه در هیچ

al., 2015. ازاین نیز تائید شده است همچنین این فرضیه در تحقیقات پیش

(Birdthistle et al., 2007, Frank, 2007, Ruskovaara & Pihkala, 2013) .

طور مثبت بر به یهای آموزشریزیمشارکت در برنامه"که  دهدمینشان  مطالعه دیگری

 ,Firestone & Pennell) یمطابق با مطالعات قبل "گذارد.ای تأثیر میهای شبکهفعالیت

1993( ،)Harte & Stewart, 2012) ت در مورد توجه است که اقداماگزاره جالب نیا

یا مدرسه یا توسعه برنامه  ایمنطقه ینیریزی آموزش کارآفرمشارکت معلمان در برنامه

 ,.Penuel et al) استای داشته شبکه تیای درروند فعالکنندهنقش تعییندرسی، 

دو  شرکت داشتند، به میزانشده ذکرشده ریزیهای برنامهکه در فعالیت یمعلمان(. 2007

ه شرکت نکرددر این برنامه از همکاران خود که  شیب یخارج نفعانیذز اتا سه برابر 

 آمدهدستبه نتایج آموزشی و درسی، ریزیبرنامه مورد البته در کردند.استفاده  بودند،

 تفسیری قدرت ای،منطقه کارآفرینی ریزیدر برنامه مشارکت کهدرحالی. هستند جالب

 هایریزیبرنامه در مشارکت دهد،می تدس به تا شبکه هایفعالیت مورد در قوی

 ,.Ruskovaara et al) کندنمی کمک ایشبکه فعالیت به و درسی مدرسه آموزشی

2015.)  
شود در اجرای این مقیاس باید به وضعیت عنوان یک پیشنهاد تأکید میبه

عنوان یک محدودیت کنندگان توجه ویژه شود. شاید از این موضوع بتوان بهمشارکت

کننده با های هر مشارکتگردد که پاسخم پژوهش حاضر نیز یادکرد. درواقع تأکید میمه
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های بالینی راستی آزمایی شود. زیرا بدون توضیحات کافی مجری مقیاس، این داده

البته جدول ای شود.  دهنده دچار سو تعبیرهای سازهمحدودیت وجود دارد که پاسخ

شده برای ای طراحیر درصدی و هنجار مقولههای درصدی، هنجاهنجاری شامل رتبه

 های عینی اعتبار یابی شوند. مقیاساعتماد است که حتماً با دادهاین مقیاس زمانی قابل

 اکوسیستم پایش برای الزم هایقابلیت از پژوهش این در شده اعتبار یابی و طراحی

ت که نباید به  البته الزم به ذکر اس. است برخوردار ایران مدارس در کارآفرینی

های مربوط به عنوان یک سازه اقتصادی توجه کرد، بلکه جلوهاکوسیستم کارآفرینی به

آفرینی در مدارس آفرینانه هسته محوری توسعه اکوسیستم کارساخت شخصیت نوارزش

 است.
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