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 چکیده 
مدارس فنی  معلمان یپژوهش شامل تمام نیا یاست. جامعه آمار یدارشناسیو پد یفیپژوهش از نوع ک نای    

فمند، هد یرگی راساس روش نمونهدارند. ب صصتخ ینیکه در آموزش کارآفراست شهرستان کرمانشاه ای هو حرف

سال سابقه خدمت در  10حداقل  یانجام گرفت که دارا ینفر از معلمان 15با  افتهیساختار مهینهای مصاحبه

سؤاالت مصاحبه از نظر  ییبه روا یابیپژوهش جهت دست نیر اد .و کاردانش بودندای هو حرف ینظام آموزش فن

از  نانیو جهت حصول اطم ینیمتخصصان کارآفر نیراهنما و مشاور و همچن داساتی و نظر معلمان صاحب

 اطالعات یو دسته بند خالصه سازی ها، مستمر داده سهیاز روش مطالعه مکرر، مقا زیپژوهش نهای داده ییایپا

اس . براسبود نیمورد استفاده در پژوهش حاضر، روش اشتراوس و کورب لیو تحل هیروش تجز. دیاستفاده گرد

ی زهینگا و عالقه نبود که، داد نشانها افتهی. است آمده بدست مضمون 63 قالب در مفهوم 19 ها، مصاحبه جینتا

های کاردانش، ارتباط کم علم و صنعت در شاخهی شاخه انیهنرجو یعلمی هیبودن بن فیضع ل،یبه تحص یکاف

متخصص در  ریمدرسان غ یرینامناسب هنرستان ها، به کارگ یکیزیف تیو کاردانش، وضعای هو حرف یفن

های کم به شاخهی بودجه صاصنامناسب، اخت یریادگی -یاددهیهای روش یریبه کارگ ،ینیآموزش کارآفر

ع از عمده مشکالت و موان یو امکانات آموزش زاتیتجه تیفیو ک تیبودن کم نییو کاردانش، پاای هو حرف یفن

 .باشدمی ینیکارآفرهای دانش و مهارت یتوسعه
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 همقدم

 ایدن در دیجد یهادر حرکت است و شرکت ینیجهان به سمت اقتصاد کارآفر نکهیبا توجه به ا

اند عهدر حال توس یو نوآور تیاطالعات و ارتباطات و خالق یسابقه با استفاده از فناوریب یبا سرعت

که  یو توجه خاصاند داده یو نوآور تیخالقشد و توسعه ربه  یکه مقام معظم رهبر یتیو اهم

 ، پنجم و ششم و همچنین برنامه اقتصاد مقاومتیچهارم ،توسعه سومهای و دولت در برنامه لسمج

 جادیو ا ینیبه دانش کارآفر افتنیاشتغال داشته و دارند، امروزه تسلط  جادیو ا ینیبه امور کارآفر

مورد  یو اقتصاد یعلم یهانهیزم نیاز پرکاربردتر یکیو  یالزام یامر دیو توسعه کسب و کار جد

و  یکشور، موتور حرکت توسعه اقتصاد کیدر  نانیکارآفر (.Seljuki, 2014) باشدیکشور م ازین

است،  ینفع شخص نیهای کارآفرتیفعال زهیهستند، گرچه انگ یو نوآور تیخالق جادیا یعامل اصل

 یها و... برابانک ،یگذاران مؤسسات اقتصادهیمناسب توسط دولت، سرما یفضا جادیا یول

و فکر  دهیا یاست که دارا یفرد نیکارآفر .داردبه دنبال  یمیعظ یدر کشور منافع مل نیکارآفر

نابع م جیکسب و کار توأم با بس جادیا ندیفرا قیکه دارد از طر یو نوآور تیاست و با خالق دیجد

ما در  یطرف از. کندیرا به بازار عرضه م یدیخدمت جد ایمحصول  ،یواجتماع یو مخاطره مال

 یراکه ب میکنیم یزندگ نیخالق، نوآور و کارآفر یانسان یرویو ن یبزرگ با منابع غن یکشور

 ینیآن در جهت رشد و توسعه کارآفر یو منابع غن روهاین نیهای کامل اتیاستفاده از توان و ظرف

نهفته جوانان در قالب  یبروز استعدادها یبرا یو منطق یعمل ،یاصول ،یهای علمآموزش ازمندین

مجرب و  دیها توسط معلمان و اساتدر مدارس و دانشگاه ینیو کار آفر ینوآور  تیدروس خالق

توسعه جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و  (.Khani Jazani, 2009) میهست نیکارآفر

باشد. کارآفرینی فرایندی است که طی آن کارآفرین می فرهنگی نیازمند نیروی انسانی خالق و

کند های تازه میهای نو و خالق و شناسایی ایدهفرد کارآفرین مبادرت به خلق ایده

(Mohammadzadeh, 2015)ای که جزئی از فرایند طبیعی تکامل هر فرد است، از . آگاهی حرفه

ل انسان است. با وجود این، واگذار کردن شود و جزء جداناپذیر از تکامدوران کودکی آغاز می

 (.Marzban, 2016)دوران ابتدایی فرد، به جریان طبیعی خود، کاری نادرست خواهد بود 

ها محسوس است، یکی از سازمانهایی که ها و سازمانامروزه نقش کارآفرینی در تمامی ارگان

د. باشسازمان آموزش و پرورش میتواند نقش بسزایی در رشد افراد داشته باشد، کارآفرینی می

هایی قوی نیاز دارند؛ اگر آنان ماهیت و اهمیت آموزش دانش آموزان برای کار و فعالیت به انگیزه

شان دچار تردید و پرورش را زیر سؤال ببرند، یا در مورد توانایی آموزش و پرورش در تأمین آتیه

دی بودن آنها از دست بدهند، مدرسه، معلمان یا حتی اعتقادشان را به ارزش دروس و مفید و کاربر

و والدین در مورد مسائل انگیزشی آنان با مشکالت مختلفی مواجه خواهند شد. کارآفرینی با 
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کارکردها و پیامدهای مثبتی که دارد، به عنوان راه حلی اساسی برای رفع بسیاری از مشکالت و 

های آموزش و دورهها برنامهکه در اجرای باشد. اما باید در نظر داشت داخلی میهای بحران

 (.,Rezwanfar 2012)کارآفرینی موانع بسیاری وجود دارد 

موضوعی که در این میان بسیار با اهمیت است، شناسایی موانع کارآفرینی در میان مدارس 

ند، کگذاران و مسئوالن کمک میباشد. چرا که شناسایی موانع آموزش کارآفرینی به سیاستمی

صمیمات متناسبی را اتخاذ کنند. ساختار حال حاضر مدارس کشور، با هدف آموزش تخصصی ت

کند. همین امر شکل گرفته است و کمتر به نیازهای بازار کار و کسب و کار در جامعه توجه می

( 2000) 1موجب شده که دانش آموختگان کمتر با مفاهیم کارآفرینی آشنایی داشته باشند. التهان

ای هت، ایجاد شرایط نامناسب اجتماعی و آموزشی، به راحتی باعث از بین رفتن اثربخشیمعتقد اس

نظر معتقدند که مهمترین موانعی که گریبانگیر آموزش کارآفرینان خواهد شد. معلمان صاحب

ی ارزیابهای کارآفرینی در مدارس است، کمبود بودجه، کمبود مدرسین با مهارت فنی باال و روش

به همین دلیل از آنجا که مدارس شهر کرمانشاه نیز از این قضیه  (.Gibb, 2002)باشد مناسب می

باشند؛ مواجه می ینیکارآفر یدانش آموز برا یآموزش و آمادگمستثنی نیستند و اغلب با مشکالت 

های موجود در توسعه کارآفرینی در این پژوهش موانع آموزش کارآفرینی از دیدگاه معلمان و خالء

در شهر کرمانشاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس باید در نظر داشت که پژوهش حاضر را 

با طرح این سؤال اساسی به نگارش درآمده است که موانع آموزش کارآفرینی در مدارس کرمانشاه 

 هستند؟ها نظر کداممعلمان صاحب دگاهیاز دها( )هنرستان

 

 چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش
متعهد شدن است که در زبان  یبه معنا 2کلمه آنتروپراندرا یاز ترجمه فرانسو ینیکارآفرواژه 

 یاقتصاد یروین کیدر حدود دو دهه قبل به عنوان  ینیشود. کارآفرمی گفته زین ریانترپرن یسیانگل

مورد توجه  یبه عنوان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصاد ینیکار آفر .کرد دایقابل بحث ظهور پ

 کیهای شود، مخاطرهمی شود که متعهدمی اطالق یبه کس نیقرار گرفته است. اصطالح کارآفر

 .(Kuratko & Hornsby, 2004)اداره و تقبل کند  ،یرا سازمانده یاقتصاد تیفعال

(2010)Emani  کند که با صرف یم فیو با ارزش تعر دیجد یزیچ جادیا ندیفرا ار ینیکارآفر

 یهاپاداش افتیو با در یو اجتماع یروان ،یهای توام مالسکیر رشیپذ زمان و کوشش الزم و

                                                           
1. Luthans 

2. Anterprenier 



54 در مدارس کرمانشاه ینیموانع آموزش کارآفر ییشناسا 
  

که  دینام ایپو ندیفرا کیتوان را می ینیاست.  کار آفر نیو استقالل عج یشخص تیو رضا یمال

 شود.یم تیالقو خ یشامل آرمان، تحول، دگرگون

 یاز چند دوره  هنددمی را ارائه ینیمربوط به کارآفر هایکه دوره یتعداد هنرستانها و مراکز 

 یهااما رشد قابل توجه دوره (،Katz, 2003)است  افتهی شیافزا   19۷0 یانگشت شمار دهه

 یمگانه تیرشته مشروع نیکه هنوز ا نیشده است، ا زیساز نمشکل ،ینیمربوط به رشته کارآفر

 ینیآفر کار قانونمند و مدون نشده است. امروزه موضوع آموزش هنرستانها،در  یو حت نکرده دایپ

 نهیزم نیدر ا یواحد درس 2200از  شیب کایمثال در آمر یکرده است که برا دایرشد پای هبه گون

کار را در  نیو جامع تر نی( کامل تر2003شوند. کتز )یارائه م یواحد آموزش 1900از  شیدر ب

تعداد  یالدیم ۸0انجام داده است. قبل از آغاز دهه  ینیآموزش کارآفر خچهیتار یآور گرد ینهیزم

واحد  صدیاز س شیکردند به بمی ارائه ینیمربوط به آموزش کارآفر دروسکه  یآموزشهای واحد

. افتی شیافزا یهزار و پنجاه واحد آموزش کیبه  یالدیم 90رقم قبل از دهه  نیو ا دیرسیم

 Gurel, Alting)است  ۸0رشته در اصل مربوط به دهه  نیا شیدایپتوان گفت که یم نیبنابرا

& Daniele, 2010.) شده است ؛  ریفراگ ایدن هایها و هنرستانکالجدر اکثر  ینیآموزش کارآفر

از  شیو ب یالملل نیها مجله معتبر برا آموزش داده و ده ینیکارآفر کایدر آمر کالج 2000از  شیب

ها شگاهکسب و کار و دان یایدر دن ینی. کارآفرکرده اند دایانتشار پ ینیصدها کتاب با عنوان کارآفر

 دایروز به روز گسترش پ ینیکارآفر هایهنرستانها و است و دوره ها، رشته هگرفت یاریرونق بس

کوچک و  یامرتبط با آن )کسب کاره یهاو رشته ینیروزافزون آموزش کارآفر تیکنند. اهمیم

 اختصاص دادهی سازمان یهاپست شیتوان در افزای...( را م رهیو غ ،یسازمان ینیکارآفر ،یخانوادگ

مرتبط با آن با توجه به نقش و  یها، رشته1(یاستاد ای یها )کرسشده در سازمان ها، دانشگاه

 شغل و رفاه در جامعه مشاهده کرد.  جادیدر ا نیافراد کارآفر تیاهم

و مدارس، بازخورد از  هایکی از مهمترین عوامل افزایش کیفیت آموزش در هنرستانامروزه 

های مختلف آموزش معلمان و نحوه تعامل آنها با یادگیرندگانشان است. کارآفرینی به عنوان روش

. از این رو، (Khani Jazani, 2009)یک حوزه علمی رو به رشد از این قاعده مستثنی نیست 

باشد، در نتیجه می کارآفرینی به عنوان یک عامل تسهیل کننده در افزایش کیفیت آموزشآموزش 

بدیهی است که بازخورد معلمان کارآفرینی در بیشتر کشورها به نقش مهم آن در بهبود کیفیت 

 & Wood)آموزش اساتید کارآفرینی، به عنوان یک ضرورت پژوهشی مطرح شده است 

McKinley, 2010 .) 

                                                           
1. Chairs or professorship 
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اهداف مهم نظام آموزشی کشور، پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص در راستای  یکی از

توان گفت این امر در چند سال اخیر در مراکز آموزشی ایران نیازهای جامعه است. از این رو، می

نیز شروع شده است. از آنجا که برای سازماندهی آن یک برنامه ریزی دقیق و منسجم ضروری 

اروپایی از فعالیت هایی که منجر به های ، دولت(Gurel, Alting & Daniele, 2010) باشدمی

به عمل آورده اند. حمایت از کارآفرینی ای هشود، حمایت ویژمی تشویق کارآفرینی بین جوانان

همانطور که اشاره گردید در چند دهه اخیر از استقبال فراوانی در میان کشورهای جهان برخوردار 

ن نیز با توجه به داشتن نیروی متخصص و ماهر به گسترش آموزش کارآفرینی بوده است، ایرا

روبرو شده موانع  نموده است، اما در این راستا همانطور که کشورهای پیشرفته با ای هتوجه ویژ

باشد. اما باید در نظر می اند، کشور ایران نیز در خصوص آموزش کارآفرینی دچار محدودیت هایی

نیروی انسانی ماهر و متخصص نباید چنین در نظر گرفته شود که کارآفرینی داشت با پرورش 

بسیار مواجه نیست. در واقع رشد کارآفرینی در های فرایندی سهل و آسان است یا اینکه با چالش

خاص کشورهای در حال توسعه در عرصه های کشورهایی همچون ایران که از یک سو با نارسایی

ت رویارو هستند و از سوی دیگر دیرتر از سایر کشورها به آموزش اقتصاد، آموزش و مدیری

تر مواجه تر و پیچیدههای به مراتب افزونو محدودیتها کارآفرینی روی آورده اند، با دشواری

نند، کهای آموزشی کارآفرینی شرکت میمعتقد است که فراگیرانی که در دوره Bell(2008) است.

ای هآورند تا توانمندیهای فنی نیز به دست میتخصصی، مهارت هایعالوه بر کسب شایستگی

امالت ها و تعها فراگیران را برای رویارویی با فرصتکارآفرینانه آنها تقویت گردد. در واقع، این دوره

سازد. در همین راستا، کارآفرینی با توجه به نقش حساس که در توسعه اجتماعی مختلف آماده می

 فته شده است.شدت مورد توجه نظام آموزشی از جمله هنرستانها نیز قرار گر کند، بهایفا می

 یک عنوان به را هنرستانها یکم، و بیست سده برای عالی آموزش جهانی انداز چشم در یونسکو

 ,Azizi) یابد،می توسعه دانش آموزان کارآفرینی هایقابلیت آن در کند کهمی توصیف مکان

Hosseini, Hosseini & Mirdamadi, 2010) ، انتقال تنها آموزش رسالت امروزه دیگر، بیان به 

 توانایی هک گیرد قرار کار دستور در باید هایی آموزش نوع آن بلکه نیست ذهنی پیشرفت با دانش

 انگیزه شده باعث هاییفعالیت چنین زیرا (Hwarng,2011)باشد  داشته افراد در را پذیری اشتغال

 کارآفرینی سوی و سمت به آنان هایفعالیت و (Peterman,2003) کرده تغییر آموختگان دانش

 یژهو توجه کارآفرینی، توسعه در گذار اثر عوامل از یکی موضوع اهمیت به توجه با. شود داده سوق

 در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای تمام در تقریبا امروزه. است آموزشی نظام تقویت به

 Rahmati)است  کرده پیدا ویژه جایگاهی کارآفرینی ترویج و آموزش تحصیلی،های پایه همه

Moghimi & Alvani,2008). در کارآفرینیهای آموزش نقش و اهمیت شرایطی، چنین با 
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 انسانی نیروی تربیت ها،در هنرستان آموزش نظام رسالت. شودمی نمایان پیش از بیش هاهنرستان

 پتانسیل یک عنوان به راه این در تواندمی کارآفرینی آموزش که است کارآفرین و خالق کارآمد،

رورت ض نقش بسزایی ایفا کند. مدارس در آموختگان دانش اشتغال وضعیت به کمک برای بالقوه

ای است که توجه پژوهشگران زیادی را کارآفرینی در مدارس و نقش آن در توسعه جامعه، مقوله

دیدگاه برخی از پژوهشگران، کارآفرینی آموزشی شکل خاصی از به خود معطوف ساخته است. از 

 ها، تصمیمدهد که پژوهشگران در مدارس و دانشگاهانتقال فناوری است. این پدیده زمانی رخ می

 (. Toole,2007)گیرند به تجاری سازی فناوری تولید شده در مؤسسه خود می

 

 روش شناسی پژوهش
 برای شناسایی نظرمعلمان صاحبو شناخت تجارب  یبررس پژوهش به دنبال از آنجا که این

و  یعیبه دست آمده طبهای جهیبود که نت نیبر ا یسع یبود و از طرفموانع آموزش کارآفرینی 

 قیحقت نیدر ا یدارشناسیو روش پد یفیک کردیبر آن شد که از رو میتصمرو از این باشد یواقع

 استفاده شود.

 شناسایی موانع و راهکارهای آموزش کارآفرینی در مدارسکه  قیتحق یتوجه به هدف کل با

 : شرح مطرح شد که نیبه ا قیتحق یهابود، پرسش

 موانع موجود در آموزش کارآفرینی در هنرستانهای شهر کرمانشاه کدامند؟ .1

 کدامند؟شهر کرمانشاه  یهنرستانهاراهکارهای بررسی در آموزش کارآفرینی در  .2

تفاده اس یرفتار ایاز نوع واقع محور  افتهیساختار  مهیهش از مصاحبه نپژو نیمنظور در ا نیبد

 شیپ نیبهتر -1شده است:  یگذار هیمصاحبه واقع محور بر دو اصل پا .(Zamani, 2017)شد 

احتمال تکرار رفتار  -2افراد، رفتار و عملکرد گذشته آنان است.  ندهیکننده رفتار عملکرد آ ینیب

 .است ادیز اریفرد بس کی ریاخو عملکرد 

صاحب نظران حیطه تمامی  توانست شاملمی این پژوهشجامعه آماری  به صورت عام،

، اما چون هدف پژوهش بررسی موانع کارآفرینی در مدارس بود لذا باشد کارافرینی در مدارس

سال  10معلمان دارای تاکید این پژوهش به صورت اخص بر معلمان قرار گرفت. بر همین اساس، 

مونه حجم ن نییتع یبراو  به عنوان جامعه هدف قرار گرفتند سابقه در هنرستانهای شهر کرمانشاه

نفر به اشباع  12صورت پس از مصاحبه با  نای به شد، استفاده هاداده یاز شاخص اشباع نظر

ارب جت یپس از بررس نروی. از اافتیتا نفر پانزدهم ادامه  شتریب نانیو مصاحبه جهت اطم رسید

موانع ی نهیدر زم ینیآموزش کارآفر در که کرمانشاه شهرستان نظر نفر از معلمان صاحب 15
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در  یدیجد یداده گردی داشتند( تخصص ها در مدارس کرمانشاه )هنرستان ینیآموزش کارآفر

 .افتیادامه ن گرید نشیو عمل گز امدیموضوع به دست ن نیارتباط با ا

سال سابقه  10حداقل  یکه دارا ینفر از معلمان 15پژوهش،  نیاطالعات در ا یجهت گردآور

آموزش  وهیآنان با ش ییآشنا نیو کاردانش بودند و همچنای هو حرف یخدمت در نظام آموزش فن

 نیر اد به عنوان نمونه انتخاب شدند.به صورت هدفمند  نه،یزم نیو تخصص آنان در ا  ینیکارآفر

 نهمچنی و نظر ت مصاحبه از نظر معلمان صاحبسؤاال ییبه روا یابیپژوهش جهت دست

از  زیپژوهش ن هایداده عمیق تر بررسیو جهت  ی استفاده گردید، همچنیننیمتخصصان کارآفر

 .دیاطالعات استفاده گرد یو دسته بند سازی خالصه ها، مستمر داده سهیروش مطالعه مکرر، مقا

  SPSS25پژوهش از نرم افزار  یفیتوص لیو تحل یشناخت تیجمع یرهایمتغ یبررس یبراهمچنین 

 استفاده شد. تیاسم یشنهادیشده از روش پ یجمع آورهای داده یفیو در بخش ک

 

 

 

 یافته ها

ه و چ ستیچهای سوال دنینمود، با پرس یمحقق سع ق،یبه اهداف تحق یابیدستبه منظور 

 نیراهکارها و همچنموانع و و  ینیکارآفرو چرا؟ ابعاد مختلف مفهوم آموزش  ، چطور؟هست

اده د ی. بعد از گردآوردیرشته استخراج نما نیا نظرمعلمان صاحبآن بر اساس تجربه  یابیارزش

 قیشده از طر یگردآورهای منظور داده نیا یانجام شد. برا یزیروش کال قیاز طر لیها، تحل

جمع  یبانک اطالعات کیدر  ق،یتحق دانیدر م ندیفرا نیو ضبط و ثبت در لحظه ا قیمصاحبه عم

نسبت به اطالعات ها کرد با مرور مکرر داده یمرحله سع نیشد. محقق در ا یو سازمانده یآور

با استفاده از راهبرد جمله به جمله،  ،ی. در مرحله بعدابدیدست  یکل دید کیشده به  یجمع آور

و ادغام موارد  یشدند پس از حذف موارد تکرار صعبارات مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشخ

 ش( نمای1)شماره  هایشد که در جدول ییشناسامفاهیم  6در قالب  مضمون  ایطبقه  19مشابه 

 ت.داده شده اس
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آموزش کارآفرینیموانع (: مضامین استخراج شده در رابطه با 1جدول )  

های تحقیق()بر مبنای یافته   

 مفاهیم مضمون ردیف

مشکالت فضای فیزیکی  مدارس تاکید بر مشکالت فضای فیزیکی 1

 تاکید بر کاربری نادرست ساختمان مدارس 2 مدارس

 و کارگاه هاها تاکید بر کاربری نادرست کالس 3

مشکالت مربوط به  مشکالت مربوط به امکانات آموزشی 4

 تاکید بر کمبود امکانات آموزشی 5 امکانات آموزشی

 آموزشیتاکید بر پایین بودن کیفیت امکانات  6

و ای هفنی حرفهای کافی به شاخهی تاکید بر عدم اختصاص بودجه ۷

 کاردانش

های به کارگیری روش سنتی یادگیری -یاددهیهای کارگیری روشبه ۸

یادگیری  -یاددهی

 نامتناسب
 تاکید بر ارتباط کم با مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی 9

 تدریس فعال و یادگیرنده محورهای تاکید بر عدم استفاده از روش 10

موانع یادگیری  موانع یادگیری هنرجویان و کارآموزان 11

 تاکید بر نبود عالقه و انگیزه کافی به تحصیل 12 هنرجویان و کارآموزان

 علمی هنرجویان و کارآموزان ی تاکید بر ضعیف بودن بنیه 13

مشکالت علمی مدرسان  کاردانش و فنی و حرفه ایی مشکالت علمی مدرسان و کارآموزان شاخه 14

ی و کارآموزان شاخه

کاردانش و فنی و حرفه

 ای

 کارآفرینیی تاکید بر دانش و پژوهش محدود مدرسان در حوزه 15

 آموزشی ضمن خدمتهای تاکید بر کافی نبودن دوره 16

 ضمن خدمتهای تاکید بر پایین بودن کیفیت آموزش 1۷

 کارآفرینیی بر عدم به کارگیری از مدرسان متخصص در حوزهتاکید  1۸

تاکید بر داشتن دیدگاه صرفا نظری به آموزش کارآفرینی در ساختار  19

 آموزشی 

تاکید بر داشتن دیدگاه 

 صرفا نظری

 شدند یده و وزن یبند تیتوسط روش سوآرا اولو سپس مضامین و مفاهیم استخراج شده، 

 ، در ادامه آورده شده است.یساز یفاز محاسبات هیکل جینتا که

 
 مدارس یکیزیف یمشکالت فضامضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 2)جدول

میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 92/0 93/0، 0، ۷6/0 تاکید بر مشکالت فضای فیزیکی مدارس

 ۸6/0 ۸۷/0، 0، ۸2/0 تاکید بر کاربری نادرست ساختمان مدارس

 91/0 94/0، 0، 90/0 و کارگاه هاها تاکید بر کاربری نادرست کالس
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مشکالت مربوط به امکانات مضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 3)جدول

 یآموزش
میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 ۸9/0 90/0، 0، ۸9/0 مشکالت مربوط به امکانات آموزشی

 92/0 9۷/0، 1، ۸3/0 کمبود امکانات آموزشیتاکید بر 

 95/0 96/0، 1، 94/0 تاکید بر پایین بودن کیفیت امکانات آموزشی

 ۸9/0 ۸9/0، 1، ۸۸/0 و کاردانشای هفنی حرفهای کافی به شاخهی تاکید بر عدم اختصاص بودجه

 
 

 -یاددهیهای روش یریبه کارگمضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 4)جدول

 نامتناسب یریادگی
میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 ۸6/0 ۸5/0، 0، ۸4/0 سنتی یادگیری -یاددهیهای به کارگیری روش

 ۸4/0 92/0، 0، ۸3/0 تاکید بر ارتباط کم با مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی

 ۸9/0 ۸9/0، 0، ۸۸/0 محورتدریس فعال و یادگیرنده های تاکید بر عدم استفاده از روش

 
 

و  انیهنرجو یریادگیموانع مضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 5)جدول

 کارآموزان
میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 ۷1/0 ۷9/0، 1، 6۷/0 موانع یادگیری هنرجویان و کارآموزان

 ۸2/0 ۸3/0، 0، ۸1/0 تاکید بر نبود عالقه و انگیزه کافی به تحصیل

 ۸۸/0 95/0، 0، ۷۸/0 علمی هنرجویان و کارآموزان ی تاکید بر ضعیف بودن بنیه
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مدرسان و  یمشکالت علممضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 6)جدول

 یو حرفه ا یکاردانش و فنی کارآموزان شاخه
میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 ۷0/0 ۷3/0، 1، 69/0 کاردانش و فنی و حرفه ایی کارآموزان شاخهمشکالت علمی مدرسان و 

 ۷6/0 ۷۷/0، 1، ۷5/0 کارآفرینیی تاکید بر دانش و پژوهش محدود مدرسان در حوزه

 95/0 99/0، 0، 93/0 آموزشی ضمن خدمتهای تاکید بر کافی نبودن دوره

 ۷5/0 ۸0/0، 1، 64/0 ضمن خدمتهای تاکید بر پایین بودن کیفیت آموزش

 69/0 ۷3/0، 1، 65/0 کارآفرینیی تاکید بر عدم به کارگیری از مدرسان متخصص در حوزه

 
مدرسان و  یمشکالت علممضمونهای مفهوم در رابطه با  یفاز یدلف جینتا(: 7)جدول

 یو حرفه ا یکاردانش و فنی کارآموزان شاخه
میانگین  میانگین فازی مضمون

 قطعی

 ۸9/0 91/0، 1، ۷2/0 تاکید بر داشتن دیدگاه صرفا نظری به آموزش کارآفرینی در ساختار آموزشی 

 
روش  از استفاده با) مدارس عملکرد کلیدی نشانگرهای( شده تایید نشانگرهای بعد، گام در

SWARA  اراست، بسی زیاد نشانگرها تعداد که مواقعی در روش این. شدند بندی رتبه و وزندهی 

 است نشانگرها قطعی وزندهی همان که فازی دلفی روش خروجی همچنین. کندمی عمل مفید

 دلفی قطعی روش میانگین اساس بر ابتدا. شودSWARA روش وارد میتواند ورودی عنوان به

 j-1 معیار باj معیار هر نسبی اهمیت سپس و شدند مرتب کم به زیاد میانگین از مضامین فازی،

 از کهر ی برای نتایج. انجام شد مفاهیم نهایی محاسبه به بعد گام شدند. در بیان درصد اساس بر

 .است شده آورده ادامه در مفاهیم

 
 مدارس فیزیکی فضای مشکالت مفهوم در باال اولویت با (: مضامین8جدول)

 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

 0۸4/0 1 1 - 92/0 تاکید بر مشکالت فضای فیزیکی مدارس

 0۸3/0 1 1 - 91/0 بر کاربری نادرست ساختمان مدارس تاکید

 0۸0/0 99/0 03/1 % 25/1 90/0 و کارگاه هاها تاکید بر کاربری نادرست کالس
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شدند که  اولویت بندی مدارس فیزیکی فضای مشکالت مفهوم ( مضامین۸جدول) مطابق

 امینیمدارس مض ساختمان نادرست کاربری بر تاکید و مدارس فیزیکی فضای مشکالت بر تاکید

 .داشتند مدارس در کارآفرینی آموزش بین موانع باالتری رتبه که بودند

 
 آموزشی امکانات به مربوط مشکالت مفهوم باال اولویت با (: مضامین9جدول)

 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

 05۷/0 1 - - 94/0 مشکالت مربوط به امکانات آموزشی

 056/0 1 - - 93/0 آموزشیتاکید بر کمبود امکانات 

 055/0 1 - - 90/0 تاکید بر پایین بودن کیفیت امکانات آموزشی

کافی به ی تاکید بر عدم اختصاص بودجه

 و کاردانشای هفنی حرفهای شاخه

۸9/0 0 % 1 9۷/0 053/0 

 

ه شدند ک آموزشی اولویت بندی امکانات به مربوط مشکالت مفهوم ( مضامین9جدول) مطابق

 ودنب پایین بر تاکید آموزشی و امکانات کمبود بر آموزشی، تاکید امکانات به مربوط مشکالت

آموزشی  اناتامک به مربوط بین مشکالت باالتری رتبه که بودند آموزشی مضامینی امکانات کیفیت

 .داشتند مدارس در

 
 نامتناسب یادگیری -یاددهیهای روش کارگیری به مفهوم باال اولویت با (: مضامین10جدول)

 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

 0۸3/0 1 - - 91/0 سنتی یادگیری -یاددهیهای به کارگیری روش

تاکید بر ارتباط کم با مراکز تولیدی، صنعتی و 

 خدماتی

۸6/0 49/2 % 1 96/0 056/0 

تدریس فعال و های تاکید بر عدم استفاده از روش

 یادگیرنده محور

۸5/0 ۸6/2 % 03/1 92/0 055/0 

 

نامتناسب اولویت  یادگیری -یاددهیهای روش کارگیری به مفهوم ( مضامین10جدول) مطابق

 هب بین مفهوم باالتری سنتی رتبه یادگیری -یاددهیهای روش کارگیری شدند که به بندی

 .نامتناسب داشت یادگیری -یاددهیهای روش کارگیری
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 کارآموزان و هنرجویان یادگیری موانع مفهوم باال اولویت با (: مضامین11جدول)

 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

 0۷2/0 1 - - 91/0 موانع یادگیری هنرجویان و کارآموزان

 06۷/0 ۷6/0 09/1 % 9۸/1 ۸3/0 تاکید بر نبود عالقه و انگیزه کافی به تحصیل

علمی هنرجویان و ی تاکید بر ضعیف بودن بنیه

 کارآموزان 

۷۸/0 ۸1/2 % 2۷/1 ۷4/0 065/0 

 

شدند  کارآموزان اولویت بندی و هنرجویان یادگیری موانع مفهوم ( مضامین11جدول) مطابق

 رتبه تحصیل به کافی انگیزه و عالقه نبود بر کارآموزان و تاکید و هنرجویان یادگیری که موانع

 .کارآموزان داشتند و هنرجویان یادگیری موانع بین مفهوم باالتری

 
ی شاخه کارآموزان و مدرسان علمی مشکالت مفهوم باال اولویت با (: مضامین12جدول)

 ای حرفه و فنی و کاردانش
 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

ی مشکالت علمی مدرسان و کارآموزان شاخه

 کاردانش و فنی و حرفه ای

93/0 - - 1 0۸۸/0 

تاکید بر دانش و پژوهش محدود مدرسان در 

 کارآفرینیی حوزه

92/0 - - 1 0۸۷/0 

آموزشی ضمن های تاکید بر کافی نبودن دوره

 خدمت

91/0 - - 1 0۸6/0 

ضمن های تاکید بر پایین بودن کیفیت آموزش

 خدمت

۸6/0 ۷3/0 % 02/1 ۸4/0 055/0 

 

 و کاردانشی شاخه کارآموزان و مدرسان علمی مشکالت مفهوم ( مضامین12جدول) مطابق

 و فنی و کاردانشی شاخه کارآموزان و مدرسان علمی شدند که مشکالت بندیای هحرف و فنی

 ودننب کافی بر کارآفرینی و تاکیدی حوزه در مدرسان محدود پژوهش و دانش بر ای، تاکید حرفه

 کارآموزان و مدرسان علمی مشکالت بین مفهوم باالتری خدمت رتبه ضمن آموزشیهای دوره

 .داشتندای هحرف و فنی و کاردانشی شاخه
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 (: اوزان مفاهیم13جدول)
 Sj Kj Qj Wj میانگین مضمون

 0۸6/0 1 - - 91/0 یادگیری نامتناسب -یاددهیهای به کارگیری روش

 0۷6/0 ۸۸/0 ۸3/0 % ۷0/0 ۸۷/0 مشکالت مربوط به امکانات آموزشی

 0۷1/0 ۸۷/0 99/0 % ۷5/0 ۸6/0 کارآموزان و هنرجویان یادگیری موانع

ی شاخه کارآموزان و مدرسان علمی مشکالت

 ای حرفه و فنی و کاردانش

۸2/0 ۸3/0 % 01/1 ۸4/0 069/0 

 063/0 ۷9/0 16/1 % 92/0 ۷۸/0 مشکالت فضای فیزیکی مدارس

 

 بحث و نتیجه گیری
ارکت مش هاراتدر تحلیل اظدر رابطه با سوال اول پژوهش مبنی بر شناسایی موانع کارآفرینی، 

عمول، و م یسنتهای داشتند که روش دهیموضوع کامال آشکار بود که اکثر آنان عق نیکنندگان ا

مربوط به آن  میو مفاه ینیآموزش کارآفر یتواند برا ینم ،یابیچه در امر آموزش و چه در ارزش

موزش به آ مربوطهای و تمام جنبه ینیگذار باشد و معتقد بودند که کار آفر ریروش مناسب و تاث

 (2000)های پژوهشنتایج این پژوهش با یافته .ستینگر یعمل یکردیبا رو یستیبامی آن را

Lathan ،(2002)Gip ،(2010)Emani  ،Wood & McKinley (2010) ،Bell (2008)، 
Bayrami Erdi, Turani, Khalkhali Shakibaei & Kazempour (2019) ،Naseri et 

all(2020) همسویی دارد. و 

و ا هدر زمینه کاربردی ترین روشعوامل  یبرخ پژوهش باید گفت که های یافتهدر تبیین 

ها و فنون اکتشافی و مساله محور، استفاده از فنون ، استفاده از روشرینظفنون آموزش کارآفرینی 

علمی و کاربردی، استفاده از های آموزشی، ضرورت آموزش کارآفرینی با روشهای مشابه دوره

در آموزش کارآفرینی جهت ایجاد تجربه، عوامل سازمانی در ایجاد کارآفرینی  عینیهای روش

مستقل، استفاده از فن سخنرانی انگیزشی، پرورش خالقیت، استفاده از تجارب شخصی مدرس در 

آموزش کارآفرینی و همچنین ایجاد نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی بود است و همچنین عوامی 

ی شاخه انیهنرجو یعلم یاهیبودن بن فیضع ل،ینسبت به تحص یکاف زهینبود عالقه و انگ ،نظیر

 امناسبنی کیزیف یفضا ت،یفیو ک تیاز لحاظ کم یآموزش زاتینامناسب تجه تیکاردانش، وضع

 داشتنن ،ینیمتناسب با موضوع کارآفر یریادگی -یاددهی یهاوهیش یریهنرستان ها، عدم به کارگ

در  ینیکارآفر یهادانش و مهارتی از جمله موانع توسعه ینیکارآفری در حوزهمدرسان  تخصص

 شود.می محسوب انیهنرجو
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موانع و در جهت  نیا یدر راستا زین یشنهاداتیبا توجه به موانع و مشکالت مطرح شده، پ 

 ،ییابتدای از دوره ینیکارآفر یها: شروع آموزشلیاز قب ینیآموزش کارآفرهای بهبود برنامه

ای هو حرف یفنهای به شاخه یکاف یدر هنرستان ها، اختصاص بودجه ینیساخت اتاق فکر کارآفر

ت دول یهمه جانبه تیو حما یو خدمات یدیبا مراکز تولها آموزش نیا شتریو کاردانش، ارتباط ب

و در آخر پیشنهاداتی جهت  دیارائه گردمدرسان و  رانیمد یاز سو ینیو کارآفر ییاز اشتغال زا

آموزش کارآفرینی ارائه شده است: بر مبنای رشته مورد عالقه دانش آموز ثبت نام ی بهبود برنامه

مؤثر برای کشف استعدادهای دانش آموزان، ارتباط مستقیم با صنعت، بازار و های کند، تشویق

 ی مربی ها، به کارگیریافزایش بودجه، آموزش جدید و صحیح براو خدماتی ها، ها تولیدی

 و اشتغال زایی از دولت یهمه جانبه حوزه، حمایت این در کارآفرین و متخصص مدرّسین

و ایجاد زمینه کاری ها کارآفرینی، ایجاد تجهیزات الزم و برخورداری از امکانات، حمایت کارآفرین

نشان داد که   Yadollahi et all (2010)های پژوهش یافته آموخته شده.های متناسب با مهارت

 های مرتبط و مناسبهای آموزش کارآفرینی برگزاری کارگاهیکی از بهترین و مناسب ترین روش

ر باشد. مسئله حائز اهمیت تها میبا کارآفرینی و استفاده از متخصصین مناسب برای این کارگاه

نی ر زمینه کارافریهای آموزشی ددر این خصوص مالقات با کارآفرینان موفق است. و یا اینکه فیلم

ها تهیه شود و از تجربیات و سخنان کارآفرینان موفق بتوان بهترین بهره را جست. در دیگر استان

های کوچکی در های درسی مدارس کارگاهتواند در برنامهدر این خصوص نیز استان کرمانشاه می

های ش آموزان با دورهزمینه آموزش کارآفرینی به طور عملی تدوین نماید تا از این طریق دان

های جدید را در ذهن خویش متبلور سازند ها آشنا شوند و بتوانند شغلکارآفرینی در این کارگاه

های خویش پی ببرند. قطعاً اگر بتوان ذهنیت دانش آموزان را از همان دوران ابتدایی و به مهارت

ا داشت که دانش آموزان ذهنیتی توان در آینده این انتظار رتحصیل به کارافرینی آشنا نمود می

های خویش را به نحو احسن به کار بگیرند. این مفهوم یکی خالق داشته باشند و بتوانند مهارت

 .گردد موانع کارآفرینی از سر راه برداشته شوداز عواملی است که باعث می
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