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 Puropse: The present study was conducted to identify and 

explain the dimensions, components and indicators of 

entrepreneurship education in public technical and vocational 

training centers in Tehran. 

Materials and Methods: The research method is fundamental 

in terms of purpose and qualitative in terms of how to collect 

information. In this research, after purposive sampling, the 

process of interviewing key and informed experts has 

continued until the complete identification and description of 

dimensions, components and indicators and the achievement 

of theoretical saturation. For this purpose, while implementing 

the interviews in MAXQUDA12 software, the obtained 

information was aggregated and re-examined and classified 

into major categories. Finally, the obtained categories are 

reviewed and duplicates are eliminated, and similar items are 

merged and the dimensions of the subject are specified, and 

the framework of the obtained components and indicators is 

explained. The method of data analysis in the qualitative part 

is using open coding, axial coding and selective coding. 

Findings: Based on the results, the extracted model with 5 

dimensions, 16 components and 60 indicators has been 

proposed as a model for entrepreneurship education. 

Conclusion: After finalizing the data analysis and extracting 

the conceptual model, in order to measure the validity of the 

model, ten faculty experts in the form of a focus group on the 

dimensions, components and indicators of the model, agreed 

and agreed. It is suggested that this model be used in designing 

and evaluating entrepreneurship training programs. 
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  و همکاران                کُر  فیعبدالط  235

 

 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

ابعاد،  نییو تب ییمضمون در شناسا لیکاربرد تحل

 ینیآموزش کارآفر هایشاخص و هامولفه

 ، 1کُر  فیعبدالط
 ،یواحد تهران مرکز، یآموزش عال تیریمد، گروه یدکتر یدانشجو

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
 
 3خواه  ینیحس یعل

، یدانشگاه خوارزم، یدرس یزیبرنامه ر آموزشی روه، گاریاستاد
 .مسئول( سندهی)نو ، ایرانتهران

 
 ، *2 یفرشته کردستان

دانشگاه آزاد ، ی، واحد تهران مرکزیآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .، تهران، ایرانیاسالم

 
 4ییدلگشا لدای

، یواحد تهران مرکز، و آموزش یآموزش تیریگروه مد، اریاستاد
 ، تهران، ایران.یدانشگاه آزاد اسالم

 
 دهیچک

 و هاابعاد، مولفه نییو تب ییحاضر با هدف شناسا قی: تحقهدف
 ایو حرفه یدر مراکز آموزش فن ینیآموزش کارآفر هایشاخص
 .شهر تهران انجام شده است یدولت
و از نظر  یادیروش پژوهش به لحاظ هدف، بن و روش ها: مواد

 پس از قیتحق نیاست. در ا یفیاطالعات، از نوع ک ینحوه گردآور
ا و مطلع ت یدیمصاحبه با خبرگان کل ندیهدفمند، فرآ یرگینمونه

 حصول و هاشاخص و هاکامل ابعاد، مولفه فیو توص ییهنگام شناسا
 سازیادهیمنظور ضمن پ نیاست. بد افتهیاستمرار  نظری اشباع

، اطالعات به دست MAXQUDA12 افزارنرم در هامصاحبه
 هایمجدد قرار گرفته و به صورت دسته یو مورد بررس عیآمده تجم
به دست آمده  هایدسته تنهای در. استشده  بندی-طبقه ترعمده
 محذف شده و موارد مشابه درهم ادغا یشده و موارد تکرار ینیبازب

به  هایشاخص و هاو ابعاد موضوع مشخص شده و چارچوب مولفه
 بخش در هاداده لیو تحل هتجزی روش. استشده  نییدست آمده تب

 یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یبا استفاده از کدگذار یفکی
 .است یانتخاب

 16بعد،  5 یحاصله، مدل استخراج شده دارا جیبر اساس نتا ها: افتهی
 ینیآموزش کارآفر یشاخص به عنوان الگو 60مولفه و تعداد 

 .استشده  شنهادیپ
 مدل استخراج و هاداده لیشدن تحل ییپس از نها :یریگ جهینت
 اتیبه منظور سنجش اعتبار مدل، با ده نفر از خبرگان ه ،یفهومم
 و هادر خصوص ابعاد، مولفه یگروه کانون کیدر قالب  یعلم

یم شنهادی. پرفتیو توافق صورت پذ یشاندیمدل، هم هایشاخص
 نیاز ا ینیآموزش کارآفر هایهبرنام یابیو ارز یکه در طراح شود

 .الگو استفاده شود
 

والگ یطراح -ینیآموزش کارآفر -مضمون لیتحل :یدیکل واژگان

 22/09/1399تاریخ دریافت: 
 13/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولh.ali@khu.ac.ir 

 مقدمه
 دهیدوم، پد یپس از جنگ جهان ژهیبه و جوامع شدن یبا شروع صنعت

و این به خود مشغول کرده  از پیش شتریرا ب یجوامع بشر ،فقر
خی بر .تر استپررنگ در حال توسعه یکشورها در ژهیبه و ویژگی

در مدار توسعه، به حل  یریجوامع با توجه به سطح قرارگ نیا از
مردم کشورشان  یزندگ طیمعضل پرداخته و در صدد بهبود شرا نیا

جهان سوم  یدر کشورها موارد خصوصاً یاریند. اما در بساهبر آمد
 یاراهبرده یعیاز مردم از اثرات توز یریمختلف، گروه کث لیبه دال
 یاهامر منجر به بروز شکاف نیند و ااهبرخوردار نشد اقتصادی رشد
ت این در حالی اس. ه استشد فقر دهیو گسترش پد یاجتماع ،یاقتصاد

که راهبردهای امیدبخش در آموزش کارآفرینی، در بسیاری از 
 (.2، 1اند )کشورها اثربخشی خود را در کاهش فقر نشان داده

از  برخی نیز و پیشرفته کشورهای اغلب آمیز موفقیت تجربه
 به اقتصادی هایبحران از عبور در توسعه حال در کشورهای

 شده موجب آن کشورها، در های کارآفرینیآموزش توسعۀ واسطۀ

 گیری شکل و کارآفرینان کارآفرینی، برای نیز کشورها سایر تا

شوند. در عین حال  قائل خاصی اهمیت نوآورانه و کارهای کسب
دهد که آموزش کارآفرینی که تحقیقات حوزه کارآفرینی نشان می

-تواند منبعی برای ارتقای درآمد و تولید ثروت و توسعه توانمندیمی

های فردی از جمله بهزیستی روانشناختی، خود تنظیمی و خودرقابتی 
ه در صورت نبود دهند کها نشان می(، همزمان پژوهش3نیز باشد)

دهنده ها ممکن است گسترشهای بومی و مناسب، این آموزشمدل
 (.4فقر باشد )
 نیروی تربیت فرآیندهای یکی از ایحرفه و فنی هایآموزش

برای  افراد هایرشد مهارت جهت در مؤثری متخصص و عامل
 بیکاری کاهش نتیجه در و مختلف هایبخش در اشتغال ترویج

 است الزم که است مفاهیمی از یکی این کارآفرینیاست. بنا بر 

گنجانده شود. این  ایفنی و حرفه هایدوره درسی هایبرنامه در
 آموزشی مؤسسات از توجه بسیاری مورد اخیر دهۀ چند در مفهوم

 نظر متخصصان بر و بنا گرفته قرار جهان مختلف کشورهای در

قابل  کارآفرینی، هایمهارت و هاقابلیت از بسیاری حوزه،این 
 (.5) است آموزش

روزافزون  تقاضایها نیز ضمن توجه به در چند دهه اخیر دانشگاه
 کارهای و کسب و کارآفرینی آموزش هایدوره برای جامعه

مبادرت ورزیده و  کارآفرینی مراکز ایجاد به کوچک اقتصادی
های آموزشی پیش از دانشگاه و موازی دانشگاه نیز در فکر سیستم

-طوریبه اند،های کارآفرینی و پیش نیازهای آن بودهتوسعه مهارت

کارآفرینی و تحقیق در خصوص الگوهای  هایآموزش که امروزه
آموزشی  درسی مؤسسات هایبرنامه از به بخشی مناسب آن،

 (.6است )شده ای تبدیلبخصوص در مراکز فنی و حرفه
 مرور ادبیات موضوع

زمینه کاهش اشتغال فارغ التحصیالن  گسترش بیکاری و نگرانی در
ای هیکی از مسایلی است که آموزش کارآفرینی را در مرکز سیستم
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است آموزشی قرار داده است و انتظارات جدیدی را به همراه داشته
های آموزشی برای ترویج کارآفرینی، کند که نظامکه ایجاب می
لویت قرار های کارآفرینی در دانشجویان را در اوآموزش مهارت

( 7اند )ها کارایی الزم را نداشتهدهند، در حالی که گاه، این آموزش
دهد، با وجودی که دانشجویان از روحیه چنانچه تحقیقات نشان می

( ولی وضعیت 9، 8کافی برای یادگیری کارآفرینی برخوردارند )
موجود آموزش کارآفرینی مطلوب نیست و با وضعیت مطلوب 

های رسد یکی از ضعف(. لذا به نظر می11، 10، 7) فاصله زیادی دارد
های کارافرینانه است. آموزش کارافرینی نبود الگوی جامع آموزش

های مختلف آموزش کارآفرینی از تحقیقات متعددی که در حوزه
های آموزشی تا ارزشیابی آن، انجام شده، انتخاب اهداف و روش

 است:ای را در بر داشتهنتایج ارزنده
اساس رویکرد اتحادیه اروپا برای آموزش کارآفرینی به نوجوانان  بر

در مقطع متوسطه، کارآفرینی بخشی از درس اختیاری علوم اقتصادی 
اقتصادی به  -رود و مفهوم کارآفرینی و سواد اجتماعیبه شمار می

است و دو واحد ای مشخص شدهصراحت به عنوان هدفی بین رشته
(. 12از کارآفرینی و حس کارآفرینانه )اصلی پیشنهادی عبارتند 

 برگزاری که دهندمی نشان خود پژوهش همکاران در گریوینیتز و

 قابل تأثیرات دانشجویان، برای کارآفرینی های آموزشدوره

 (.13از کارآفرینی دارد ) آنان شناخت و درك روی بر توجهی
در تشویق ی معلمان نقش مهمموریس و همکاران معتقدند که 

 ،تشویق خالقیتبه کارآفرینی دارند که عمده آن شامل فراگیران 
های کسب ارائه ابزارهای الزم به منظور تفکر اصیل و آزمون ایده

ط ایجاد رواب، و منحصر به فرد هتشویق رشد شخصیت نوآوران، و کار
ت انه اسبین مفاهیم درسی و تجارب کارآفرین  و ارتبا عمومی باال

(14.) 
( ارائه مبانی آموزشی، ابزارها و منابع Zhang, 2014تحقیق )در 

الزم برای رشد کسب و کار، آشنایی با فرهنگ کسب و کار و 
ای از کارآفرینان داخلی، کارآفرینی کشورهای دیگر و ایجاد شبکه

نظران و رهبران مشاغل جزو اهداف آموزش مربیان، صاحب
 آموزش اهداف، ترینمهم اند. شرفی و همکارانکارآفرینی ذکر شده

 مثبت نگرش ایجاد کارآفرینانه، آگاهی افزایش را کارآفرینی

 و هافرصت در شناسایی مهارت العمر، مادام یادگیری به نسبت
 .(15اند )دانسته گیریتصمیم قدرت و جرأت تقویت واگرا، تفکر
-هاند که مولففرد و همکاران در تحقیقی به این نتیجه رسیدهمنوری

(. 16های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تاثیر دارد )
کند که برای آموزش کارآفرینی به وفایی در تحقیقی بیان می

های یاددهی و یادگیری اثربخش کار باید از روشکارآفرینان تازه
 (. 17استفاده شود )

 عنوان به کارآفرینانه پژوهش و آموزشکند که بیان می نادری

 به ایواسطه هاینهاد کارآفرینانه هایفعالیت و اصلی هایفعالیت

 نقش دانشگاهی کارآفرینی در توانندمی پشتیبانی هایفعالیت عنوان

 .(18کنند )ایفا را ایعمده
کومیتا و کومیتا در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مدارس 

اگیران به فر بازرگانی درگیر در برنامه کارآفرینی پایدار، به تشویق
پردازند حل مسایل اجتماعی با اولویت دادن به کارآفرینی پایدار می

در تحقیقی ضمن تاکید بر ضرورت  و همکاران (. تاوسین19)
راه رسیدن به دانشگاه کارآفرین را مورد های کارآفرین نقشهدانشگاه

کنند که هالوارسون و همکاران بیان می .(20) اندبررسی قرار داده
رآفرینی بدون وجود الگوهای بومی و محلی و رعایت عوامل کا

جای رفاه اقتصادی، فقر را فرهنگی ممکن است به –اجتماعی 
 متغیر ارتبا  چهارامیری لرگانی و همکاران (. 4گسترش بدهد )

 مقررات و قوانین و تضاد سطح رهبری، سبک سازمانی، فرهنگ
(. 21اند )بیان کرده دار معنی و مثبت سازمانی کارآفرینی بارا 

پورشریعت، محجوب و مصطفایی عوامل ساختاری موثر بر 
کارآفرینی دانشگاهی را ساختار سازمانی، تجهیزات و امکانات 
فیزیکی، راهبردهای سازمانی، فرآیندهای کاری، سامانه نظارتی، 
سامانه پژوهشی، سامانه پرداخت، سیستم مالی، مدیریت منابع انسانی 

 (.22اند )العاتی دانستهو مدیریت اط
های کنند که توانایی کارآفرینی با ویژگیشیرا و همکاران بیان می

تنظیمی و خودرقابتی رابطهشخصیتی نظیر بهزیستی روانشناختی، خود
به  کالم و تاجیک در تحقیقیتاجیک، زاده. (3) دار داردای معنی

 هایقابلیت از مردان در حد زیادی و زناناند که این نتیجه رسیده

رحمانیان و زارعی به این نتیجه  (.23برخوردارند ) کارآفرینی
 اجتماعیِ )سرمایۀ و فردی هایسازه از رسیدند که هریک

 باور شده، ادراك خانوادگی حمایت ذهنی، هنجارهای اجتماعی،

 معناداری و مثبت اثر محلی( نهادهای تأکید بر و کارآمدی خود به

های شخصیتی افراد کیا بر ویژگیسعیدی(. 24اند )بر کارآفرینی داشته
 (.25است )ها را طبقه بندی کردهکارآفرین تاکید داشته و آن

 نظر در کارآفرینان برای را ویژگی همکاران دوازده و نیلچیان

کنترل، رویاپردازی،  از کانون عبارتند هاکه برخی از آن اندگرفته
طلبی و طلبی، چالشتوفیقمتعادل،  پذیری فکری، ریسک سالست
 (.26ابهام ) تحمل

 و کارآفرینی موانع بررسی عنوان با پژوهشی در همکاران و مارلنِاِ
 اصلی عامل چهار که رسیدند نتیجه این به کارآفرینی به تمایل
 اقتصادی ثبات پذیری،ریسک بودجه، کمبود اجتماعی، هایشبکه)

 تأثیر کارآفرینی به افراد تمایل در توجهی قابل طوربه (سیاسی و

به این  زاده و علی بیگی(. خوشمرام، زرافشانی، میرك27) دارند
 هایفرصت الگوی تشخیص اصلی هایمؤلفه اند کهنتیجه رسیده

-حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی، از سرمایه عبارتند کارآفرینی

 (. 28روانشناختی ) هایمحیطی، ویژگی های
محقق در فرآیند بررسی پیشینه با توجه به الزم به ذکر است که 

ا هایی را که بیشترین فراوانی رادبیات نظری و پیشینه پژوهش مولفه
های انجام شده داشتند را شناسایی کرده و به عنوان در بین پژوهش

-های اولیه برای ارائه الگوی پیشنهادی مورد استفاده قرار دادهمولفه

های لعات اولیه در خصوص مولفهاست. لذا از برآیند مجموع مطا
های زیر اشاره کرد توان به مولفهمرتبط با آموزش کارآفرینی می

 اند:تنظیم شده 1که در قالب جدول 
  الف: عوامل فردی 
  ب: عوامل اقتصادی 
  ج: عوامل اجتماعی 
 د: عوامل سازمانی 
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  هـ:عوامل آموزشی  

 های چارچوب نظری آموزش کارآفرینیمولفه. 1جدول 
 های استخراج شدهمولفه الگوها و تحقیقات ردیف

1 

(، مدیریت 2019خودتنظیمی و خودرقابتی )شیرا و همکاران، بهزیستی روانشناختی، 
کنترل،  (، کانون2013و موریس و همکاران،  2006ریسک )تاجیک و همکاران، 

ابهام  طلبی و تحمل طلبی، چالش متعادل، توفیق پذیریفکری، ریسک رویاپردازی، سالست
 (1391)نیلچیان و همکاران، 

 های فردیویژگی

( و نرخ تورم، نرخ بهره، مالکیت 1396های سیاسی اجتماعی )زبیری، تاثیرات ریسک 2
 های اقتصادیعوامل و مولفه (1388کیا )(، دارایی و پس انداز )سعیدی1392معنوی، قوانین و مقررات )نصیرزاده، 

3 
(، سرمایه اجتماعی، Halvarssona et al., 2018های اجتماعی بومی )لزوم مدل
(، سرمایه اجتماعی، رحمانیان 1388کیا، رینی، تجربه کاری )سعیدیهای حامی کارآفشبکه

 (1396( و سرمایه اجتماعی )خوشمرام و همکاران،1397و زارعی )
 های اجتماعیعوامل و مولفه

4 

(، سبک رهبری، فرهنگ Taucean et al., 2017راه )مدیریت استراتژیک و نقشه
(، عدالت سازمانی )محبوب 1397همکاران،  سازمانی، قوانین و مقررات )امیری لرگانی و

های راهبردی، نظام مدیریت )کارشناسان و علیزاده، ( و برنامه1396خواه و بیگ زاده، 
1395) 

 های سازمانیعوامل و مولفه

5 
(، 1383های تدریس )ذبیحی و همکاران، (، اهداف و روش1392اهداف و محتوا )نادری، 

 EU Youth(، پرورش حس کارآفرینی )Luczkiw. 2008ای )آموزش بین رشته

report, 2015) 
 های آموزشیعوامل و مولفه

دهد که در مجموع بررسی تحقیقات و نظریات این حوزه نشان می
در  باید و شودنمی حاصل هادانستنی آموزش با صرفا کارآفرینی
ه در قالب کارآفرینانهای ها و نگرشمهارت پرورش بهکنار آن 

 نو هایفناوری از استفاده با این وجود پرداخت. الگوهای مناسب

 ،عمل در پژوهش و آموزش بدون جدید کار و کسب ایجاد و
 درباره موجود اطالعات به مراجعه با. از این رو است نیافتنیدست

 کشورهای در کارآفرینیدر حوزه  دانشگاهی هایرشته افزایش

 پژوهشی و آموزشی نظام اهمیت توسعه، حال در و یافته توسعه

. شودمی مشخص بیشتر کارآفرینان تربیت و کارآفرینی توسعه در
 ضرورت و فناوری پیشرفت بین مستقیمی ارتبا  دیگر عبارت به

 .دارد وجودمطابق الگوهای جدیدتر  کارآفرینان آموزش
این تحقیق های تحقیق حاضر از این جهت است که یکی از ضرورت

است که ماهیتاً چنین ای را نشانه رفتهمراکز آموزش فنی و حرفه
ا که نمایند، چرمراکزی برای پرورش فراگیرانِ کارآفرین فعالیت می

 هایرشته در تمام که است زیربنایی مباحث از یکی کارآفرینی

 لحاظ کنند،ای که به منظور ایجاد اشتغال فعالیت میو حرفه فنی

 اینکه بر عالوه که است افرادی نیازمند زیرا بازارکار شود.می

 قادر نمایند، اقدام کار و کسب ایجاد به مستقل طوربتوانند به

 شوند،می مواجه آن با کار بازار در که موانعی و مشکالت باشند

نمایند. از این رو ضرورت دیگر تحقیق حاضر در این  مرتفع نیز را
 بیشتری اثربخشی ایحرفه فنی و هایآموزش اینکه است که برای

آموزشی  برنامۀ در کارآفرینی آموزش باید الگوهای باشند،داشته
بومی  اجتماعی کشور، -های فرهنگیها، مطابق ویژگیدوره این

 شود.  سازی

 و مقاومتی اقتصاد سوی به حرکت در کشور رویکرد به توجه با
کارورزان،  در کارآفرینی هایقابلیت گسترش منظوربه و بنیاندانش
آموزش کارآفرینی  هایالگوهای آموزشی و برنامه در تجدیدنظر با

های بین المللی، ضمن در نظر گرفتن مطابق با الگوها و چارچوب
 خالقیت، روحیۀضرورت دارد که  ای،ضروریات محلی و منطقه

رشد داد. از این رو سوال اصلی  فراگیران در را و کارآفرینی نوآوری
الگوی بومی آموزش کارآفرینی در مراکز تحقیق حاضر این است که 

ها و و ابعاد، مولفه ای تهران چگونه است؟آموزش فنی و حرفه
 های آن کدامند؟شاخص

 
 مواد و روش  ها

از آنجا که عنوان پژوهش در مورد شناسایی و تبیین الگوی بومی 
تهران است، ای آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش فنی و حرفه

پژوهش حاضر از نظر ماهیت کیفی، از حیث بُعد مطالعه از نوع 
کتابخانه ای و میدانی، بر اساس هدف پژوهش، بنیادی و از نظر زمان 

های ها، مقطعی است. همچنین روش تحلیل دادهگردآوری داده
مصاحبه از نوع تحلیل مضمون است. برای انجام پژوهش و به منظور 

ب منطقی مبتنی بر اهداف بیان شده، از رویکرد تدوین یک چارچو
کیفی و رهیافت سیستماتیک بر اساس مصاحبه با خبرگان و تشکیل 
ا هگروه کانونی اقدام شد. بر این اساس با هدف کشف ابعاد، مولفه

های الگوی آموزش کارآفرینی، نخست ادبیات و پیشینه و شاخص
و تحقیقات مرتبط پژوهش مطالعه شده و همزمان اسناد و مدارك 

است و پس از این مرحله و تدوین مستندات مورد بررسی قرار گرفته
های الگوی آموزش کارآفرینی الزم، زمینه استخراج عوامل و مولفه

است. همچنین به منظور و ارائه مدل مفهومی ناشی از آن، فراهم شده
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و  قهای شناسایی شده از ادبیات تحقیغنا بخشیدن به ابعاد و مولفه
توسعه مدل مفهومی، از خبرگان حوزه آموزش کارآفرینی با استفاده 
از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و با بهره گیری از افرادی 
که برای ارائه اطالعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند، در 

 است.قالب مصاحبه اکتشافی، نظرخواهی به عمل آمده
به یا همان حجم نمونه به اشباع نظری تعداد افراد مورد مصاح

مباحث مطرح شده بستگی دارد که در این پژوهش تعداد خبرگان 
( در حالی 2در زمینه آموزش کارآفرینی هجده نفر است )جدول 

ها تا نفر بیست و یکم انجام شده و در سه مصاحبه آخر که مصاحبه
 است. درای به دست نیامده و کد جدیدی اضافه نشدهاطالعات تازه

 گزینش خبرگان شامل داشتن تجربه اصلی نمونه، مالك این انتخاب

تحقیقاتی در زمینه کارآفرینی، عضویت هیات علمی دانشگاه یا 
مراکز تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی، و آموزش و مدیریت مراکز 

ای بود. دلیل انتخاب این افراد این بود که این اعضا فنی و حرفه
کار دارند و انگیزه الزم برای زش کارآفرینی سرومستقیماً با آمو

های این حوزه را دارند و تبیین الگوی آموزش کارآفرینی و ارزیابی
رود که به دلیل دارا بودن تجربه و گذراندن فرآیندهای انتظار می

مختلف در حوزه آموزش و پژوهش، از دانش و مهارت تخصصی در 
دقیق و مناسبی در این خصوص این حوزه برخوردار بوده و اطالعات 

 ارائه بدهند.
 شناختی خبرگانهای جمعیتویژگی. 2 جدول
 درصد فراوانی های جمعیت شناختیویژگی

 جنسیت
 5/55 10 مرد

 5/44 8 زن

 سن

 1/11 3 سال 35کمتر از 

 2/61 11 سال 45تا  35

 7/27 5 سال و بیشتر 45

 کاریسابقه
 8/38 7 سال 20تا  10

 2/61 11 سال 21 باالی
 100 18 جمع 

 
های نیمه -های کیفی پژوهش، از مصاحبهآوری دادهبرای جمع

است و در حین انجام مصاحبه، پژوهشگر با ساختارمند استفاده شده
های های خود را از گفتههای راهنما، صحت برداشتپرسیدن سوال

رآیند فکرد. همچنین پژوهشگر در حین مصاحبه شوندگان کنترل می
ت اسها را مورد تحلیل قرار دادهگیری از شرکت کنندگان، دادهنمونه

تا مواردی که ناقص بوده با دریافت اطالعات جدید کامل شود. بعد 
از انجام تعداد هجده مصاحبه از خبرگان مورد نظر، عوامل اصلی و 

های جدید های قبلی در مصاحبهفرعی به دست آمده از مصاحبه
های آخر به اشباع د و پژوهشگر در سه مورد از مصاحبهشتکرار می

نظری دست یافته و کدهای جدیدی را استخراج نکرد. برای اطمینان 
های کیفی، از نرم های مشابه و تجزیه و تحلیل دادهاز کفایت داده

 بندی استفاده شد.برای کدگزاری و دسته MAXQDA12افزار 
از نوع تحلیل مضمون است.  های تحقیق حاضرهای تحلیل دادهروش

های دیگر بندی تالشکز با بررسی و جمعروکینگ و هو

ای را برای تحلیل پژوهشگرانِ تحلیل مضمون، فرآیندی سه مرحله
اند که شامل کدگذاری باز، کدگزاری محوری و مضمون ارائه داده

ر سازی از طریق مضامین فراگیکدگزاری انتخابی، به منظور یکپارچه
 (. 30است )

های هایی از گفتهاست که مقولهدر کدگزاری باز تالش شده 
مشارکت کنندگان که حایز اهمیت است توصیف و کدبندی شود 

است. در مرحله ها مورد نظر نبودهولی تفسیر معانی این مقوله
-کدگزاری محوری تالش شد که کمی فراتر از توصیف صرف گفته

ها تمرکز شود. سیر معانی آنهای مصاحبه شونده عمل کرده و بر تف
در این تحقیق در مرحله کدگزاری محوری، کدهای باز تولید شده 
در مرحله قبل، از طریق تفسیر معانی کدهای باز و طی مقایسه 

ها، در یکدیگر ادغام یا در ذیل یکدیگر قرار مستمر و چندباره با آن
امین مض است. در مرحله سوم یعنی کدگزاری انتخابی، تعدادیگرفته

رد. این کفراگیر شناسایی شدند که مفاهیم کلیدی تحقیق را بیان می
مضامین بر پایه مضامین تفسیری بنا شده و سطح تجرید باالتری دارد. 
در این مرحله به طور مستقیم از هر ایده تئوریکی که زیربنای تحقیق 

است. در ادامه تالش شده که تعداد دهد استفاده شدهرا تشکیل می
کدهای فراگیر تا حد ممکن محدود شده و این کدها به یک حداقل 

 ها مرتبط باشند.معقولی از مصاحبه
گانه کدگزاری باز، محوری و انتخابی شایان ذکر است که مراحل سه

به صورت متداخل انجام گرفته، بدین معنا که ابتدا کلیه کدها در 
م س از اتماها به صورت توصیفی کدگذاری شده و پتمامی مصاحبه

ها محقق را به کدهای تفسیری کدگزاری توصیفی، مقایسه مستمر آن
ها کامل و رفته مجموعه خوشهرهنمون کرد و بدین ترتیب رفته

ها در یک سطح باالتر، بندی آنتر شده و با تفسیر و خوشهکامل
 است.مضامین فراگیر پدید آمده

عایت اخالق همچنین طی فرآیند انجام پژوهش، و به منظور ر
های الزم با مصاحبه ها، هماهنگیپژوهشی، قبل از شروع مصاحبه

ای هشوندگان از طریق تماس تلفنی و ارسال قبلی سواالت و پرسش
ای به مصاحبه شوندگان به عمل آمده و رعایت مصاحبه طی نامه

امانت و تعهد محقق در جهت حفظ نظرات آنان مورد تایید قرار 
 است.گرفته شده

 
 هاافتهی

چنانچه ذکر شد، تحلیل مضمون در قالب سه مرحله کدگزاری باز، 
کدگزاری محوری و کدگزاری انتخابی انجام شد. در مرحله 

های انجام شده به ترتیب، تک مصاحبهکدگزاری باز، ابتدا تک
سازی شده و پس از توسط یک کارشناس متبحّر در این کار، پیاده

پیاده شده به نرم افزار وارد شده و مورد سازی هر مصاحبه، متن پیاده
است. در واقع با مطالعه دقیق و خط به خط تحلیل قرار گرفته
ها مضامین توصیفی توسط محقق به هر قطعه از جمالت مصاحبه

جمالت نسبت داده شده و البته گاهی جمالت از منظر مختلف، 
مفهوم هایی که از نظر کدهای مختلف را به خود گرفته و به داده

است. هشدهای متناسب، برچسب زده شبیه به یکدیگر هستند، با نام
است. بندی شدهطبقه 2مفاهیم استخراج شده در این قسمت در جدول 
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کد بود که از  78ارجاع در قالب  272حاصل این مرحله تولید 
 ها استخراج گردید.ارجاع به مصاحبه

 
 کدهای باز، ارجاع داده شده از طرف مشارکت کنندگان. 3جدول 

 کدهای باز کدهای باز کدهای باز
 های فضای مجازی برای محتوافرصت توانایی طراحی شغل ارزشیابی عملکرد
 توجه به خوداشتغالی توانایی مدیریت و رهبری قوانین مالکیت معنوی

های شخصیتی مثل انگیزه قابلیت
 طلبیموفقیت و توفیق

های تدوین و طراحی کسب و آشنایی با مهارت
 کار

ها از جمله توجه به کارآفرینی در همه بخش
 کشاورزی، ورزش، ....

 قوانین و مقررات مالی شفاف و حامی جو سازمانی قوانین و مقررات سازمان
 تجربه کاری و شغل قبلی استعداد ذاتی و روحیه کارآفرینی اهداف بلندمدت و نوآورانه
 خودارزیابی چک لیست اعتماد و انسجام اجتماعی
 هاکارهای عملی در کارگاه مشاهده مدیریت استراتژیک

 کاربردی و فعال بودن محتوا حل مسئله پذیریانعطاف
 حرکت اجتماعی و پویایی جامعه خالقیت و پویایی میزان دارایی و پس انداز
 های بلندمدت کالن و ملیوجود سیاست فراگیر آزادی عمل یاددهنده و ارتبا  با صنعت و بازار
 اهمیت کسب و کارهای کوچک داشتن دوستان کارآفرین مهارت ارتباطی باال

 مصاحبه با کارآفرینان موفق داشتن سرمشق کارپوشه
 اهداف مبتنی بر نیازسنجی دستوری نبودن اقتصاد بازدیدها و اردوهای کارآفرینی

 وری سازمان و افرادمهم بودن بهره تعاملی و کار تیمی دیدگاه رسانی محتواروزبه
 رویکرد کار محور و فعالیت محور روابط و سرمایه اجتماعی پذیرش نوآوری

 گراییگرایی و عملنتیجه روش مطالعه موردی پذیرش و مدیریت ریسک
 نامناسب بودن نظام استخدام و ارتقا نارضایتی از شغل قبلی پاسخ و پرسش

بازخورد ارزیابی برای بهبود یادگیری و رفع  سازی شدههای شبیهاستفاده از محیط
 نقا  ضعف

های ذهنی مثل )خودتنظیمی، خودکارآمدی، مهارت
 عزت نفس و ...(

 تحمل کار سخت و سختکوشی سبک رهبری سازمان وجود کتاب کار
 مناسبنرخ تورم و نرخ بهره  سمینار و کارگاه کارآفرینی نرخ بیکاری

 های ارتباطی پیرامون فردشبکه سیستم مالیاتی مناسب گیرتصمیم
 های اجتماعی توسعه کارآفرینیشبکه شبکه ارتباطی وسیع تفویض اختیار
 هدف ارزشیابی تنها ارتقا نیست پذیرنظام ارزشی رقابت تلفیق در اهداف
 هدف ارزیابی اختصاص نمره نیست وجدان کاری هاتلفیق در روش

 مهارت پرهیز از شکست یا تحمل آن عقاید مذهبی اقتصادی هانرخ سرمایه گذاری
 های اخالقی و فرهنگی کارآفرینیارزش استفاده از رویکردهای فعال آموزشی فرصت شناسی

در این تحقیق با استفاده از مقایسه مستمر و چندین باره کدهای 
ده در مرحله قبل، کدهای تفسیری ایجاد شدند. برای توصیفی تولید ش

تولید کدهای تفسیری، چندین کد توصیفی در ذیل چتر یک کد 
 اند. این محورها عبارتند از:تفسیری جمع شده و آن را تشکیل داده

 های روانیویژگی 
 ها و استعدادهاقابلیت 
 ها و یادگیریتجربه 
 عوامل اقتصادی خرد و کالن 
 شرایط فرهنگی 
 شرایط فکری و فلسفی 
 قوانین و مقررات 

 های اجتماعیروابط و شبکه 
 ساختار و فرهنگ سازمان 
 مدیریت سازمان 
 هدفگذاری آموزشی 
 محتوای آموزشی 
 یادگیری -راهردهای یاددهی 
 ارزشیابی آموزشی 

 

با توجه به مفاهیم بدست آمده از مرحله قبل، در مرحله کدگذاری 
عه و بررسی مجدد و فرآیند رفت و انتخابی، با انجام بارها مطال

برگشت بین مفاهیم و مقوالت، با در نظر گرفتن مطالعات مختص 
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به هر مقوله، نتایج مطالعات اصلی و اساسی مربو  به آن مقوله در 
کنار هم قرار گرفته و با بررسی نقش عوامل و اثر آن بر الگوی 

و  ناساییها شآموزش کارآفرینی، ارتبا  بین مقوالت و استراتژی
کد اصلی بود که  5است. در نهایت، حاصل کار تعداد تحلیل شده

-کد محوری که معرف مولفه 16معرف ابعاد آموزش کارآفرینی و 

کد باز مشخص شد که پس از ادغام  78های ابعاد بود. همچنین تعداد 
-کد باز کاهش یافت. شرح چگونگی شکل گیری ابعاد، مولفه 60به 

 است.نشان داده شده 3دول ها در جها و شاخص
 

 های حاصل از کدگذاری انتخابیها و شاخصابعاد، مولفه.4 جدول
 کد باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 های فردیویژگی

 های روانیویژگی
 های پرهیز از شکست یا تحمل آنمهارت

 خودکارامدی، عزت نفس و ...(های ذهنی مثل )خودتنظیمی، مهارت
 های شخصیتی مثل انگیزه پیشرفت و توفیق طلبیقابلیت

 ها و استعدادهاقابلیت

 خالقیت و پویایی
 پذیرش و مدیریت ریسک

 استعداد ذاتی و روحیه کارآفرینی
 توانایی مدیریت و رهبری

 ها و یادگیریتجربه

 دیدگاه تعاملی و کار تیمی
 اند )فرصت شناسی(هایی که دیگران متوجه آن نشدهموقعیت یافتن

 داشتن سرمشق
 تجربه کاری و شغل قبلی
 داشتن دوستان کارآفرین
 پذیریحل مسئله و انعطاف

 شبکه ارتباطی وسیع

 عوامل اقتصادی

 خرد
 میزان دارایی و پس انداز
 توجه به خوداشتغالی
 کوچکاهمیت کسب و کارهای 

 کالن

 دستوری نبودن اقتصاد
 بهره مناسبنرخ تورم و نرخ

 سیستم مالیاتی مناسب
 نرخ بیکاری

 هانرخ سرمایه گذاری

 عوامل اجتماعی

 شرایط فرهنگی
 پذیرنظام ارزشی رقابت

 های اخالقی و فرهنگی کارآفرینیوجود ارزش
 عقاید مذهبی اقتصادی

 فلسفیشرایط فکری و 
 وجدان کاری

 روابط و سرمایه اجتماعی
 اعتماد و انسجام اجتماعی

 قوانین و مقررات
 قوانین و مقررات مالی شفاف و حامی

 قوانین مالکیت معنوی

 های اجتماعیروابط و شبکه
 ها از جمله کشاورزی، ورزش، ....توجه به کارآفرینی در همه بخش

 کارآفرینی های اجتماعی توسعهشبکه
 حرکت اجتماعی و پویایی جامعه
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 کد باز کدهای محوری کدهای انتخابی

 عوامل سازمانی

 فرهنگ سازمان
 جو سازمانی

 سبک رهبری سازمان
 مهم بودن بهره وری سازمان و افراد

 ساختارها

 قوانین و مقررات سازمان
 زیرساخت قوی برای ارتبا  با صنعت و بازار

 نامناسب بودن نظام استخدام و ارتقا
 های بلندمدت کالن و ملیوجود سیاست

 مدیریت
 مدیریت استراتژیک
 تفویض اختیار

 گراییگرایی و عملنتیجه

 عوامل آموزش

 هدفگذاری

 اهداف مبتنی بر نیازسنجی
 اهداف بلند مدت و نوآورانه

 تلفیق در اهداف
 آزادی عمل یاددهنده و فراگیر

 محتوا

 به روز رسانی محتوا
 کاربردی و فعال بودن محتوا

 های فضای مجازی برای محتوافرصت
 وجود کتاب کار

 راهبردهای یاددهی یادگیری

 یادگیری -های نوین یاددهیروش
 رویکرد کار محور و فعالیت محور

 استفاده از رویکردهای فعال )مشارکتی و گروهی و ...(
 هاتلفیق در روش

 ارزشیابی

 های نوین ارزشیابیروش
 ارزشیابی از حیطه عاطفی و مهارتی

 خودارزیابی
 هدف ارزیابی تنها اختصاص نمره نباشد

 دادن بازخورد

 نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی آموزش کارآفرینی مراکز آموزش 

پژوهش روش داده بنیاد با رویکرد ای تهران است. در این فنی و حرفه
 272کد باز با  78تحلیل مضمون استفاده شده و در مجموع تعداد 

ی اارجاع برای الگوی آموزش کارآفرینی مراکز آموزش فنی و حرفه
 60مولفه و  16بُعد،  5شناسایی شد که در کدگذاری ثانویه به 

اد ابعشاخص برای آموزش کارآفرینی منتهی گردید. بر این اساس 
 الگوی آموزش کارآفرینی عبارتند از: 

 های فردیویژگی 
 عوامل اجتماعی 
 عوامل اقتصادی 
 عوامل سازمانی 

 عوامل آموزشی 
های پژوهش پس از مرور دقیق ادبیات و پیشینه داخلی مهمترین یافته

های نظران حوزهو خارجی و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب
ا هتدوین مدلی مشتمل بر ابعاد، شاخصمرتبط با آموزش کارآفرینی، 

های حاصل های آموزش کارآفرینی است. با توجه به یافتهو مولفه
های انجام شده که در پیشینه پژوهش از پژوهش و مقایسه با پژوهش

 های پژوهش به صورت زیر تبیین است.است یافتهذکر شده
ی چون های روانبُعد اول عوامل فردی است که بیان کنده ویژگی

های ذهنی از جمله های پرهیز یا تحمل شکست، مهارتمهارت
های خودتنظیمی، خودکارآمدی، عزت نفس و برخی قابلیت
ا هشخصیتی مثل انگیزه پیشرفت است. همچنین در این طیف قابلیت

های فردی از جمله پویایی و خالقیت، پذیرش و مدیریت و استعداد
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فرینی، توان مدیریت و رهبری ریسک، روحیه و استعداد ذاتی کارآ
هایی چون تعامل و کار تیمی، گیرند. از طرفی شاخصنیز قرار می

فرصت شناسی، وجود سرمشق، داشتن دوستان کارآفرین، انعطاف 
اند. این نتایج با تحقیقات شیرا و پذیری و حل مسئله از این جمله

 ( در مورد خالقیت و پویایی و خودرهبری، مدیریت3همکاران )
(، نیلچیان و همکاران 23ریسک، تاجیک اسماعیلی و همکاران )

(26 ،)Zhang  (31 و )Brandstatter  (32 و)Morris et 

al., (14 در خصوص )فکری،  کنترل، رویاپردازی، سالسَت کانون
به  ابهام طلبی و تحمل طلبی، چالش متعادل، توفیق پذیری ریسک

های فردی آموزش کارآفرینی، هماهنگی و عنوان متغیرها و شاخص
 همسویی دارد. 

بُعد دوم عوامل اقتصادی است که بیان کنده عوامل اقتصادی در سطح 
توان به میزان های مولفه خرد میخرد و کالن است. از جمله شاخص

دارایی و پس انداز فردی، اهمیت خود اشتغالی و اهمیت کسب و 
 تواند. همچنین در سطح کالن میکارهای کوچک در افراد اشاره کر

هایی چون نرخ تورم و بهره بانکی، نرخ بیکاری، نرخ به شاخص
گذاری در صنایع مختلف و دستوری نبودن اقتصاد اشاره کرد سرمایه

 El( و33که در مجموع این نتایج با تحقیقات زبیری )

Nemar(27)  نرخ تورم و که بر متغیرهای حوزه اقتصادی چون
 بازار، صنعت از جمله اندازه پویایی و ساختار مناسب،بهره  نرخ

مقررات از  و قانون صنعت، چهارچوب و بازار ساختار بازار، رشد
 قوانین معنوی، مالکیت حقوقی، حقوق سیستم مالیاتی، جمله سیستم

 حمایتی نظیر یارانه، هایسیاست ها،قیمت مقرراتی مثل کنترل و

 تاکید دارند. غیره  و مالیاتی هایمشوق
های: شرایط بُعد سوم عوامل اجتماعی است که بیان کننده مولفه

های اخالقی و فرهنگی فرهنگی، نظام ارزشی رقابت پذیر، ارزش
اقتصادی؛ مولفه شرایط فکری و فلسفی  -کارآفرینانه و عقاید مذهبی

هایی چون وجدان کاری، روابط و سرمایه اجتماعی و با شاخص
هایی انسجام اجتماعی و مولفه قوانین و مقررات یا شاخصاعتماد و 

چون شفافیت در قوانین و قوانین حامی کارآفرینی و وجود قوانین 
 هایمالکیت فکری و معنوی است. همچنین مولفه روابط و شبکه

های توجه چند بُعدی به کارآفرینی در همه اجتماعی با شاخص
توسعه کارآفرینی و پویایی  های اجتماعی برایها، وجود شبکهحوزه

 ,.Halvarssona et alاجتماعی است که این نتایج با تحقیقات 
( و خوشمرام و 24( رحمانیان و زارعی، )25کیا، )(، سعیدی4)

( که بر متغیرهای حوزه اجتماعی چون سرمایه 28همکاران، )
های اجتماعی کارآفرینی، فرهنگ احترام به اجتماعی، مدل
ایه اجتماعی، هنجارهای ذهنی، حمایت خانوادگی و کارآفرین، سرم

 تاثیرات نهادهای محلی تاکید دارند. 
کننده فرهنگ سازمانی با بُعد چهارم عوامل سازمانی است که بیان

وری افراد و بودن بهرهسه شاخص جوسازمانی، سبک رهبری و مهم
 های قوانین و مقرراتسازمان، مولفه ساختارهای سازمانی با شاخص

سازمان، زیرساخت ارتباطی صنعت و بازار، مناسب بودن نظام 
های بلندمدت و کالن ملی است. استخدام و ارتقا و وجود سیاست

همچنین مولفه سوم از بعد عوامل سازمانی، مدیریت است که خود 

-های مدیریت استراتژیک، تفویض اختیار و نتیجهشامل شاخص

های ت که به عنوان شاخصگرایی مدیریت سازمان اسگرایی و عمل
-بُعد سازمانی آموزش کارآفرینی مطرح است و با تحقیقات و یافته

و  (21)، امیری و همکاران  Taucean et al., (20)های 
( 1395( و پورشریعت و همکاران، )34زاد )خواه و بیگمحبوب

راه سازمان، فرهنگ سازمانی، که بر متغیرهایی چون تدوین نقشه
سبک رهبری، قوانین و مقررات کارآفرینی در سازمان، عدالت 
 سازمانی، تامین مالی در سازمان، نظام مدیریت سازمان تاکید دارند. 
بُعد پنجم عوامل آموزشی است که بیان کننده چهار مولفه است. 

 های اهداف مبتنی برمولفه اول هدفگذاری است که شامل شاخص
نیازسنجی، اهداف بلندمدت و نوآورانه، تلفیق اهداف و آزادی عمل 

رسانی محتوا، روزیادگیرنده و یاددهنده است. مولفه دوم شامل به
کاربردی بودن و فعال بودن محتوا، محتوای مبتنی بر فضای مجازی 
و وجود کتاب کار، مولفه سوم راهبردهای یاددهی یادگیری است 

یادگیری، رویکرد فعالیت محور  –ن یاددهی های نویکه شامل روش
و کار محور، استفاده از رویکردهای مشارکتی و گروهی و تلفیق 

های نوین ارزشیابی، ارزشیابی ها و مولفه ارزشیابی شامل روشروش
از حیطه مهارتی و عاطفی، ترویج خودارزیابی و دادن بازخورد . 

دن نمره. مجموعه این محدود نکردن هدف از ارزشیابی به ارتقا و دا
 (15(، شرفی و همکاران )18ها با تحقیقات نادری )شاخص

Graevenitz et al.,  (13 ،)Zhang (31 )EU Youth 

report, (12 ) و سایر تحقیقات مرتبط با حوزه آموزش کارآفرینی
هماهنگی دارد که بر برنامه آموزشی و اجزای آن از قبیل 

یادگیری و  -ردهای یاددهیهدفگذاری، محتوای آموزشی، راهب
 ارزشیابی آموزشی تاکید دارند. 

تحقیقات پیش گفته که همسو با نتایج تحقیق حاضر بودند، از آن 
هایی از جهت با تحقیق حاضر تفاوت دارند که هرکدام جنبه

آموزش کارآفرینی را بررسی کرده و تحقیق واحدی تحت عنوان 
یش گفته هر کدام است و تحقیقات پپژوهش حاضر انجام نشده
ای و ابعاد متفاوتی از آموزش کارآفرینی متغیر یا متغیرهای جداگانه
ا های در زمینه شناسایی مولفهاند و پیشینهرا مورد بررسی قرارداده

های آموزش کارآفرینی به صورت جامع یافته نشد. از این و شاخص
رو تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع الگوی آموزش 
کارآفرینی و با عنایت به فقدان انجام مطالعات دانشگاهی در این 

 است.خصوص انجام پذیرفته
ژوهش، های پتوان نتیجه گیری کرد که بر اساس یافتهبنا بر این می

تواند در برنامه ریزی و ارزیابی آموزش کارآفرینی مدل ارائه شده می
زدهی و کیفیت و رفع مشکالت و موانع احتمالی موجود و ارتقای با

است آن از جامعیت کافی برخوردار باشد. در این پژوهش سعی شده
های آموزش کارآفرینی ها و شاخصکه با نگاهی جامع ابعاد، مولفه

شناسایی و تبیین شده و در قالب مدلی مفهومی پیشنهاد شود به نحوی 
که برای عالقه مندان و پژوهشگران این حوزه مورد بهره برداری و 

 فاده قرار گیرد.است
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