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كليدواژهها:

زینب گلزاری*** سیده خدیجه هاشمی*     عصمت مسعودی ندوشن**  

ایجاد توانایی هــای آفرینندگی در میان دانش آموزان، یکی از عالی ترین اهداف آموزش وپرورش 
در تمام سطوح تحصیلی است. بنابراین، کارآفرین شدن مدارس می تواند زمینه را برای توسعة جامعه 
فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر ارائة الگوی کیفیت بخشی و تبدیل مدارس فنی وحرفه ای به مدارس 
کارآفرین است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، جزء پژوهش های توسعه ای، ازنظر نحوة به دست آوردن 
 داده ها، کیفی و از نوع نظریه، داده بنیاد اســت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبة نیمه ساختاریافته با 
14 نفر از خبرگان حوزة کارآفرینی، متخصصان تعلیم وتربیت، ازجمله استادان دانشگاه، هنرآموزان 
و مدیران مجرب، مسئوالن اداره کل و همچنین دانش آموزان نخبة هنرستانی آموزش وپرورش استان 
مازندران است که با روش نمونه گیری هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری انجام شد. همچنین، 
تجزیه وتحلیل داده ها با اســتفاده از ُکدگذاری اولیه و ثانویه توســط اطلس تی 7 انجام گرفت که 
درنهایت به شناســایی 10 مقوله به همراه 101 کد منجر شــد. داده ها با استفاده از راهبرد تحلیل 
 مضمون بررسی شد. شــبکة مضامین با 598 کد باز، 22 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و
4 مضمون فراگیر )ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی مدرسة کارآفرین، بسترسازی مدرسة کارآفرین 
و پیامدهای مدرسة کارآفرین( ترسیم گردید. با توجه به نقش حساس و مهم نهاد آموزش وپرورش در 
جامعه، الزم است مدارس کارآفرین ازنظر فرهنگی پایه ریزی شود و مدیران آموزش وپرورش در این 

زمینه تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
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مقدمه
تحوالت	اخیر	در	حوزه	های	اجتماعی،	اقتصادی	و	جمعیت	شناسی،	نظیر	افزایش	بیکاری	جوانان،	
رشــد	و	ورود	فناوری	های	جدید	به	عرصة	آموزش	و	یادگیری،	تغییــر	روندهای	مهاجرت	و	افزایش	
تقاضا	برای	نیروی	کار	ماهرتر	و	آگاه	تر،	چشــم	اندازهای	نوینی	را	در	خصوص	فضاها،	محتوا	و	عامالن	
آموزشی،	روش	های	یادگیری	و	پیوند	قوی	تر	بین	آموزش	و	جهان	کار	ایجاد	کرده	است.	بر	این	اساس،	
ضرورت	دارد	کلیة	نظام	های	آموزشــی،	از	آموزش	های	پایه،	متوسطه،	عالی	و	فنی	وحرفه	ای	گرفته	تا	
آموزش	عمومی،	برنامه	ریزی	الزم	را	برای	بازنگری	نظام	آموزشی	و	تضمین	کیفیت	نتایج	یادگیری	و	
همچنین	توســعة	مهارت	های	مختلف	یادگیری	مادام	العمر	انجام	دهند	تا	بتوانند	پاسخگوی	نیازهای	
اجتماعی	و	اقتصادی	آینده	باشــند	)ابراهیمی،	1395(.	همچنین،	با	نگاهی	به	روند	رشــد	و	توسعة	
جهانی	درمی	یابیم	که	با	افزایش	و	گســترش	فناوری	های	پیشرفته،	نقش	و	جایگاه	کارآفرینان	به	طور	
فزاینده	ای	بیشــتر	می	شود.	به	بیان	دیگر،	ارتباط	مســتقیمی	بین	پیشرفت	فناوری	و	ضرورت	آموزش	
کارآفرینان	وجود	دارد.	کارآفرینی1	می	تواند	نقش	مهمی	در	رشــد	اقتصادی	و	اشــتغال	بازی	کند	و	
آموزش	کارآفرینی	نقشــی	حیاتی	در	توسعة	کارآفرینان	داشــته	باشد	)پسندیده	فرد	و	کیانی	مأوی،	
1397(.	ازآنجاکه	مدارس	فنی	وحرفه	ای	دانش	آموزان	ماهر	درزمینة	رشــتة	تحصیلی	خود	را	پرورش	
می	دهند	و	هنرجویان	امیدوارند	بتوانند	مســتقیماً	وارد	دنیای	کار	شوند،	بر	این	اساس	تمرکز	توسعه	

در	کارآفرینی	نهفته	است	)کاسکاوایندراواتی2،	2018(.
اهمیت	توســعة	کارآفرینی	به	حدی	اســت	که	در	برنامة	چهارم	توســعة	اقتصادی،	اجتماعی	و	
فرهنگی،	دولت	موظف	شــد	توجه	ویژه	ای	به	کارآفرینی	و	حمایت	از	طرح	های	خوداشــتغالی	بکند	و	
با	توجه	به	بند	ح	47	این	قانون،	دولت	باید	تدبیرهای	الزم	را	برای	اصالح	نظام	آموزش	کشــور	برای	
ارتقای	توانایی،	خالقیت،	نوآوری،	خطرپذیری	و	کارآفرینی	اتخاذ	می	کرد	)نیک	رفتار،	1393(.	امروزه،	
اغلب	مدارس	در	گســترة	رســالت	خویش	فقط	آموزش	را	بدون	هیچ	برنامــه	و	تمهیداتی،	به	منظور	
تزریق	اندیشــة	کارآفرینی	و	ارزش	آفرینی	فراگیران،	در	دستور	کار	خود	قرار	داده	اند	و	شاید	رسالت	
خویش	را	فقط	آموزش	بدانند	و	کمتر	برنامه	هایی	با	دورنمایة	کارآفرینی	داشــته	باشــند	و	متعاقب	
آن،	ما	هرســال	شاهد	فارغ	التحصیلی	هزاران	دانش	آموز	هستیم	که	نشانة	نوآوری	و	اندیشه	آفرینی	در	
آنان	بســیار	ضعیف	است.	مدارس	کارآفرین	کانون	اصلی	تربیت	دانش	آموزانی	است	که	با	برخورداری	
از	ایده	ها	و	اندیشــه	های	نو	می	توانند	هر	لحظه	در	شریان	های	حیاتی	جامعه	که	حرکت	رو	به	رشدی	
دارد،	نیروی	نوینی	را	تزریق	کنند	و	جامعه	نیز	با	به	کار	بســتن	ایده	های	نوظهور	می	تواند	اندیشــة	
توسعه	را	محقق	ســازد	)قربانی،	1395(.	بی	شــک،	مدارس	کانون	اصلی	آموزش	وپرورش	هستند	و	
ضرورت	توجه	به	آموزش	و	پیامدهای	حاصل	از	آن	درزمینة	کارآفرینی	از	مدارس	آغاز	می	شود،	زیرا	
نیاز	جامعه	به	دانش	آموختگان	کارآفرین	از	یک	ســو	و	ضروریات	اجتناب	ناپذیر	بازار	کار	و	اقتصاد	ملی	
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و	جهانی	و	نیاز	مشاغل	آینده	به	افراد	ماهرتر	و	کارآمدتر	از	سوی	دیگر	اهمیت	این	موضوع	را	آشکار	
می	نمایــد.	همچنین،	ناکارآمدی	جدی	روش	های	فعلی	آمــوزش،	برای	تربیت	دانش	آموزان	خالق	و	
مســئله	گرا،	توجه	به	اهمیت	و	ضرورت	آموزش	های	الزم	کارآفرینی	در	مدارس	را	دوچندان	می	کند	
)مهرابی،	1397(.	با	وجود	برداشــت	متفاوتی	که	از	کیفیت	وجود	دارد،	در	نگرش	کلی	می	توان	گفت	
که	کیفیت،	اثربخشــی	یا	به	عبارت	روشــن	تر	تحقق	و	تجلی	اهدافی	اســت	که	برای	نظام	آموزشی	
پیش	بینی	شــده	است.	خالقیت	و	کارآفرینی	در	آموزش	وپرورش،	محصول	مستقیم	کیفیت	برنامه	ها،	
روش	ها،	فعالیت	ها	و	فرایندهای	یاددهی-یادگیری	اســت.	همان	قدر	که	گسترش	کّمی	برای	تصمیم	
آموزش	وپرورش	و	فراهم	آوری	زمینة	رشــد	استعدادها	ضروری	اســت،	توجه	و	تأکید	بر	کیفیت	نیز	
برای	بروز	و	پرورش	خالقیت	ها	و	کارآفرینی	حیاتی	اســت.	آموزش	بدون	کیفیت،	آموزشی	سطحی	و	
غیراثربخش	اســت	که	اهداف	عمیق	و	اصلی	آموزشــی	ازجمله	پرورش	خالقیت	کارآفرینی	را	محقق	

نخواهد	کرد	)جاللی	و	امینی،	1396(.
بنابراین،	نقش	کیفیت	آموزش	کارآفرینی	و	شناسایی	و	پرورش	این	قابلیت	ها	برای	دانش	آموزان،	
مربیان	و	سیاســت	گذاران	به	وضوح	روشن	و	آشکار	است.	بر	این	اساس،	خاتمی	و	شاه	حسینی	به	نقل	
از	کاریلسکی	و	والســتد	)1998(	پیشنهاد	کردند	که	کارآفرینی	از	طریق	آموزش	های	قبل	از	دوران	
دانشگاهی	دنبال	شود	تا	به	عنوان	یک	مسیر	شغلی	مناسب	مورد	تشویق	قرار	گیرد.	بنابراین،	مدیریت	
آموزشــی	باید	توجه	داشــته	باشد	که	همة	افراد	در	هر	حرفه	ای	از	مدرســه	فارغ	التحصیل	می	شوند.	
به	بیان	دیگر،	مدرســه	مکانی	است	که	بازخوردش	به	کل	نظام	برمی	گردد	و	اگر	مدیریت	کارآفرین	در	
مدرسه	حاکم	شود،	اثرات	آن	به	تمام	حرفه	ها	تعمیم	می	یابد.	بنابراین،	مراکز	آموزشی	فنی	وحرفه	ای	
باید	بتوانند	با	هدف	آگاه	نمودن	و	ترویج	فرهنگ	و	روحیة	کارآفرینی	در	بین	دانش	آموزان	به	وســیلة	
برنامه	های	آموزشــی	ویژه	از	قبیل	خالقیت،	توانایی	شناخت	و	اســتفادة	صحیح	از	فرصت	ها،	تمایل	
به	خطرپذیری،	اســتقالل	و	تعهد	نســبت	به	کار	و	حل	مشــکالت،	بهبود	انگیزش	و	تمایالت	فردی	
برای	کارآفرین	شــدن	ارائه	دهند	)خاتمی	و	شاه	حســینی،	1391(.	لذا،	این	تحقیق	تالش	می	نماید	
بررســی	هایی	در	راستای	شناســایی	زمینه	ها	و	بسترهای	تشــکیل	دهندة	مدارس	فنی	کارآفرین	در	
اســتان	مازندران	به	عمل	آورد	و	به	طراحی	الگوی	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	وحرفه	ای	)هنرستان	ها	

و	مدارس	کار	و	دانش(	بپردازد.

مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کارآفرینی	فرآیند	ایجاد	ارزش	از	راه	تشــکیل	مجموعة	منحصربه	فردی	از	منابع	برای	بهره	گیری	
از	فرصت	هاســت	)آراستی،	کنعانی	و	سید	قاســمی،	1392(.	کارآفرینی	ترکیبی	از	عناصر	اجتماعی،	
سیاســی،	اقتصادی	و	فرهنگی	در	یک	منطقه	است	که	از	توســعه	و	رشد	سرمایه	گذاری	های	مبتنی	
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بر	خالقیت	و	نوآوری	حمایت	می	کنند	)آتریچ،	لمان	و	منتر3،	2016؛	کونینگام،	منتر	و	ویرشــینگ4،	
2019(.	به	طورکلــی،	کارآفرینی	فرایند	خلق	چیزی	ارزشــمند	و	منحصربه	فرد،	از	طریق	اختصاص	
زمان	و	کوشــش	کافی،	همراه	با	ریســک	مالی،	روانی،	اجتماعی	برای	دریافت	پاداش،	اســتقالل	و	

رضایت	فردی،	تعریف	می	شود	)هیسریچ	ورمدانی5،	2017(.
نحوة	شکل	گیری	و	ثمربخشــی	کارآفرینی،	روش	ها	و	شیوه	های	خاصی	را	می	طلبد	که	بر	پایه	ها	
و	ارزش	های	ویژه	ای	استوار	شده	اســت.	مجموعة	این	روش	ها	و	باورها	را	می	توان	یک	فرهنگ	تلقی	
کــرد.	درواقع،	فرایند	کارآفرینــی	در	بطن	خود	فرهنگ	خاصی	را	نهفتــه	دارد.	فرهنگ	کارآفرینانه	
فرهنگی	اســت	که	در	آن	جســت	وجوگری،	تکاپو	و	تالش	مســتمر	و	بی	وقفه	برای	رسیدن	به	کمال	
اســاس	آن	را	تشــکیل	می	دهد.	در	فرهنگ	کارآفرینانه،	تصور	و	خیال،	برتر	از	دانش	است؛	فرهنگی	
که	در	آن	خالقیت	به	معنویت	می	انجامد	و	معنویت	به	خالقیت	و	خودشناســی؛	یعنی	خداشناســی	
و	خودشناســی؛	یعنی	آگاهی	از	کردار	سیســتم	فراشناختی	ذهن	و	کنترل	آن	در	این	فرهنگ.	اینکه	
افراد	به	فراآگاهی	می	رســند	و	با	دقت	در	فهم	خود	و	رســیدن	به	خویشــتن	خویش	یک	ســاعت	
تفکرشــان	بهتر	از	سال	ها	عبادت	می	شود	و	تا	زمانی	که	به	روش	های	قبلی	تفکر	می	کنند،	نمی	توانند	
ســبک	زندگی	خود	را	توسعه	و	بهبود	بخشــند.	آن	ها	می	دانند	که	مسائل	امروزشان	با	راه	های	دیروز	
حل	نمی	شــود	و	حل	مسائل	امروز	با	راه	های	روز	نیز	برایشان	کارساز	نیست؛	چون	آن	ها	باید	مسائل	

آنــی	خود	را	با	راه	های	آینده	اما	امروز	حل	کنند	)پوررضا،	1396(.
عناصــر	کارآفرین	در	مدارس	را	می	توان	مدیر،	معلم	و	درنهایت	تربیت	نیروی	انســانی	کارآفرین	
به	عنوان	دانش	آموز	کارآفرین	دانســت.	نظام	آموزشی	مؤثر	و	کارآمد	هر	جامعه	ای،	با	تکیه	بر	فناوری	
اطالعــات	و	ارتباطــات	روز	دنیا	و	با	علم	بر	اثرات	جادویی	و	شــگرف	آن	در	دسترســی	به	آخرین	
یافته	های	بشــری	در	حوزه	های	مختلف	سبب	شده	اســت	که	در	عصر	امروزی	یک	انقالب	اینترنتی	
شــکل	بگیرد	که	تمامی	جوانب	بشری	در	حوزه	های	مختلف	سیاسی،	اجتماعی،	اقتصادی	و	فرهنگی	
را	تحــت	تأثیر	قرار	داده	اســت.	یکی	از	راهکارهای	ممکن	برای	رویارویی	بــا	چنین	جوامعی،	ایجاد	
و	توســعة	مدارس	کارآفرین	اســت.	مدارس	کارآفرین	باید	دارای	عوامل	اجرایی	کارآفرین	از	مدیران	
واحدهای	آموزشــی	گرفته	تا	اولیای	دانش	آموزان	باشــد.	در	حال	حاضر	کشــور	به	شدت	به	تأمین،	
آموزش،	بهســازی	و	نگهداشــت	کارکنان	توانمند	کارآفرین	نیاز	دارد	)ســتاری،	بهرام	نیا	و	بهرام	نیا،	
1397(.	با	توجه	به	ساختار	نظام	آموزشی	کشور	و	وضعیت	موجود،	سطوح	متفاوت	مدیریت	آموزشی	
در	آن	از	یک	سو،	و	دقت	در	ویژگی	های	ساختاری	سازمان	کارآفرین	از	سوی	دیگر،	با	واقعیتی	دوگانه	
و	متعــارض	مواجه	می	شــویم.	در	توضیح	این	دوگانگی	به	طور	مختصر	می	تــوان	گفت	که	هر	چه	از	
ســطح	مدیریت	عالی	نظام	آموزشــی	به	ســطوح	پایین	تر	مدیریت	حرکت	کنیم،	ویژگی	ها	و	شرایط	
اعمــال	کارآفرینــی	افزایش	می	یابد.	پس،	نتیجه	می	گیریم	که	الزمة	تحقق	و	توســعة	کارآفرینی	در	
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نظام	آموزش	وپرورش،	تأکید	بیشــتر	بر	سطوح	عالی	مدیریت	آموزشی	است.	این	امر	نه	تنها	به	سبب	
خأل	فرهنگی	و	ســاختاری	اســت،	بلکه	با	توجه	به	نقش	اساســی	و	الگودهی	مدیریت	کالن	نسبت	
به	سایر	ســطوح	پایین	تر	مدیریت،	ضروری	و	حیاتی	اســت.	کارآفرینی	در	آموزش	وپرورش،	فرآیند	
منظم	و	مســتمری	است	که	از	یک	سو	به	شناسایی	و	بهره	برداری	مؤثر	از	کلیة	منابع	درونی	و	بیرونی	
نظام	آموزشــی	منجر	می	شود	و	از	ســوی	دیگر،	موجب	ایجاد	فرصت	های	جدید	یاددهی	و	یادگیری	
می	گردد.	ایــن	فرآیند	با	تکیه	بر	دو	محور	آموزش	فراگیر	کارآفرین	و	فراهم	آوردن	زمینه	های	بروز	و	

ظهور	آن	محقق	می	گردد	)یعقوبی	نجف	آبادی،	1389(.
آموزش	کارآفرینی	در	مدارس	به	معنی	توســعة	ویژگی	های	شخصی	و	مهارت	ها	و	همچنین	آگاه	
ساختن	دانش	آموزان	به	خوداشتغالی	و	مشاغل	کارآفرینانه	است	)پاکو	و	پالینهاس6،	2011(.	آموزش	
کارآفرینی	نباید	تنها	در	دانشــگاه	ها	ارائه	شــود،	بلکه	باید	دانش	آموزان	دورة	ابتدایی	و	راهنمایی	را	
در	معرض	مفاهیم	کارآفرینی	قرار	داد.	این	مهم	اســت	که	به	دانش	آموزان	ایده	یابی،	سخت	کوشــی،	
برنامه	ریــزی	خوب	برای	بهره	مندی	از	ظرفیت	ها	آموزش	داده	شــود	تا	قادر	باشــند	از	زندگی	کاری	
خویــش	لذت	ببرند.	فیلون7	)1994(	بیان	نموده	که	بهتر	اســت	کــودکان	و	نوجوانان،	در	این	دورة	
ســنی،	نگرشی	در	باب	کارآفرینی	و	مسائل	پایه	ای	آن	داشته	باشــند.	بسیاری	از	کشورها	با	در	نظر	
گرفتن	اهمیت	آموزش	کارآفرینی	در	سنین	پایین	و	تأثیر	فوق	العادة	آن	بر	افزایش	نگرش	کارآفرینانة	
کودکان	و	احتمال	کارآفرین	شــدن	آن	ها	در	آینده،	آن	را	وارد	برنامة	درسی	خود	نموده	اند.	ازآنجاکه	
در	این	زمینه	تحقیقات	اندکی	در	داخل	کشــور	به	انجام	رســیده	است،	محقق	از	پیشینة	مشابه	در	

این	زمینه	استفاده	کرده	است	که	به	آن	اشاره	می	شود:
نصر	اصفهانی،	شــاهین،	حکمت	پناه،	نصری	)1397(	در	تحقیق	خود	به	این	نتیجه	دست	یافتند	
که	مدارس	کارآفرین	و	مدیریت	صحیح	این	نوع	مدارس	می	تواند	موتور	محرکی	برای	رشد	اقتصادی	
کشــور	باشــد	و	آموزش	دانش	آموزان	در	دوره	های	نوجوانی	و	جوانی	بر	اســاس	ذهنیت	کارآفرینی،	
می	تواند	نقش	بســزایی	در	توســعة	مقولة	کارآفرینی	در	کشور	داشته	باشد	و	موجب	افزایش	اشتغال	
بشود.	ستاری	و	همکاران	)1397(	در	پژوهش	خود	دریافتند	که	مؤلفه	های	کلیدی	مدارس	کارآفرین	
)مهارت	آموزی،	کارآموزی،	خالقیت	و	نوآوری،	هوشمندســازی	و	فرهنگ	سازمانی(	در	ایجاد	و	توسعة	
فرصت	های	شــغلی	در	حوزة	صنعــت	و	خدمات	تولید	ثروت	و	بهبود	شــرایط	اقتصادی،	پیش	زمینة	
اساســی	برای	ارتقای	ســطح	اشتغال	جامعه	اســت	و	باید	ضرورت	شــکل	گیری	فرهنگ	اشتغال	را	
از	مــدارس	کارآفرین	پیگیری	کرد.	فریور،	جاللی،	روشــن	و	اخوان	طبســی	)1396(	در	بررســی	
مدل	های	ارزیابی	کیفیت	در	نظام	آموزشــی	فنی	وحرفه	ای	کشــور	نتیجه	گرفتند	که	ارتباط	مثبتی	
بین	کیفیت	آموزش	های	فنی	وحرفه	ای	و	موفقیت	آموزش	دیدگان	در	ورود	به	صنایع	وجود	دارد.	این	
ارتباط	نشــان	می	دهد	باالبردن	کیفیت	آموزش	های	فنی	وحرفه	ای	تمرکز	روی	آموزش	های	موردنیاز	
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صنایع،	ســازمان	را	تا	حد	قابل	توجهی	در	نیل	به	اهــداف	خود،	ازجمله	اقتصاد	مقاومتی،	کارآفرینی،	
اشــتغال	زایی،	راه	انداختن	چرخة	صنعت	کشور	دســتیابی	به	خودکفایی،	موفق	خواهد	کرد.	باشکوه	
اجیرلو،	مرادی	و	حیدری	اناری	)1394(	در	بررســی	عوامل	ســازمانی	اثرگذار	بــر	ایدة	کارآفرینی	
در	بین	معلمان	مدارس	متوســطه	شهرســتان	اردبیل	نتیجه	گرفتند	که	هر	پنج	عامل	موردبررســی	
)ســاختار	سازمانی،	فرهنگ	سازمانی،	استراتژی	سازمانی،	مدیریت	منابع	انسانی،	سیستم	پاداش	دهی	
و	پشتیبانی	مدیریتی(	تأثیر	معناداری	بر	ایدة	کارآفرینی	در	بین	معلمان	مدارس	متوسطة	شهرستان	
اردبیل	دارد.	همچنین،	نتایج	نشان	داد	که	سیستم	پاداش	دهی،	حمایت	مدیریتی	و	فرهنگ	سازمانی	
نســبت	به	ســایر	عوامل	قدرت	تبیین	کنندگی	بیشــتری	بر	ایدة	کارآفرینی	معلمــان	دارد.	مارلیه	و	
ســوجیو،	مسروخی	و	راســدارتی8	)2018(	در	تحقیقی	با	عنوان	مدل	آموزش	کارآفرینی	در	مدارس	
فنی	وحرفه	ای	برنامة	مطالعات	کشــاورزی	به	این	نتیجه	دست	یافتند	که	مدل	برنامه	ریزی	یادگیری،	
پیاده	ســازی	و	ارزیابــی،	هنوز	از	آموزش	پویایی	مدرن-نیمه	مدرن	اســتفاده	می	کنــد	که	در	ایجاد	
توانایی	مهارت	های	نرم	افــزاری	کارآفرینی	دانش	آموزان	مؤثر	نبــوده	و	در	میان	کارفرمایاِن	طرفدار	
مهارت	های	نرم	افزاری	)مدرس،	کارآفرینی	معلم	و	ســایر	معلمان(	نیز	مؤثر	نبود.	کاسکا	و	ایندراواتی	
)2018(	در	پژوهشــی	با	عنوان	تحلیل	عوامل	مؤثر	بر	منافع	دانش	آموزان	هنرستان	های	حرفه	ای	در	
پیکانبارو	اندونزی	به	این	نتیجه	دســت	یافتند	که	آموزش	کارآفرینی	و	محیط	خانوادگی	تأثیر	مثبت	
و	معنــاداری	در	عالیق	کارآفرینی،	از	طریق	شــخصیت	افراد،	دارد.	والیداینی	و	وینارنو9	)2017(	در	
پژوهشــی	با	عنوان	کارآفرینی	دانش	آموزان	فنی	وحرفه	ای	موفقیت	خانواده	یا	تحصیالت	مدرسه	ای،	
نقش	آموزش	در	خانواده	و	نقش	آموزش	وپرورش	در	مدرســه	را	بررســی	کردند.	آن	ها	به	این	نتیجه	
دســت	یافتند	که	تعلیم	وتربیت	خانواده	ها	نقش	مهمی	در	ســاختن	دیدگاه	کارآفرینی	و	درگیرکردن	
	آن	ها	در	کسب	وکارشــان	دارد	و	نقش	مدرســه	به	حمایت	از	توســعة	دانــش	دانش	آموزان	محدود	

می	شود.
بــا	توجه	به	مبانی	نظــری،	تاکنون	به	صورت	جامــع	و	کامل	به	ابعاد،	مهارت	هــا	و	فعالیت	های	
موردنیاز	جهت	کارآفرین	شدن	مدارس	فنی	وحرفه	ای	پرداخته	نشده	است،	مطالعات	انجام	شده،	ازنظر	
ماهیت،	قیاســی	بوده	و	در	بیشــتر	موارد،	تنها	به	شناســایی	ابعادی	از	این	پدیده	با	تبیین	برخی	از	
عوامل	مؤثر	بر	فرآیند	کارآفرینی	مدارس	و	در	مواردی	به	نگرش	سنجی	پرداخته	است.	با	علم	به	این	
شــکاف	مطالعاتی،	در	این	پژوهش،	کاوش	فرآیند	چگونگی	کارآفرین	شــدن	مدارس	فنی	و	توجه	به	

ابعاد	مختلف	آن	موردمطالعه	قرار	گرفت.

سؤال های پژوهش
1.	مؤلفه	های	کیفیت	بخشــی	تبدیل	مدارس	فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	کارآفرین	کدام	اند؟

2.	الگوی	کیفیت	بخشــی	تبدیل	مدارس	فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	کارآفرین	کدام	اند؟
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روش پژوهش
ایـن	مطالعـة	کیفـی	از	نوع	گراندد	تئـوری	با	رویکرد	کوربین	و	اشـتراوس10	)2008(	اسـت	که	در	
مقایسـه	با	نسـخة	1998	انعطاف	پذیری	و	تأکید	بیشـتری	بر	یادآورنویسـی11	دارد.	در	مطالعة	حاضر،	
دالیـل	بسـیاری	بـرای	روی	آوردن	بـه	تحقیـق	کیفـی	وجـود	دارد	که	مهم	تریـن	آن	ها،	قدم	گذاشـتن	
بـه	مـاورای	شـناخته	ها	و	واردشـدن	به	دنیـای	مشـارکت	کنندگان	در	مطالعة	حاضر	و	مشـاهدة	جهان	
	از	نـگاه	آنـان	و	بدیـن	ترتیـب	دسـتیابی	بـه	کشـفیاتی	اسـت	کـه	بـه	بسـط	دانـش	تجربـی	کمـک	

می	کند.
مشــارکت	کنندگان	با	اســتفاده	از	نمونه	گیری	نظری	انتخاب	شــدند،	نمونه	گیری	نظری	نوعی	
نمونه	گیری	هدفمند	اســت	که	پژوهشگر	را	در	خلق	یا	کشــف	نظریه	یا	مفاهیمی	که	ارتباط	نظری	
آن	ها	با	نظریة	در	حال	تکوین	به	تأیید	رســیده	است	یاری	می	کند	)بازرگان،	1394(.	در	نمونه	گیری	
نظری،	از	نمونه	هایی	مصاحبه	به	عمل	آمد	که	ازلحاظ	هدف	های	پژوهش	دارای	اطالعات	غنی	بودند	
و	تا	اشــباع	نظری	نمونه	گیری	ادامه	یافت.	اشباع	نظری	وقتی	اتفاق	می	افتد	که	طبقه	بندی	مربوط	به	
داده	ها	و	اطالعات	اشــباع	شود	و	نظریة	موردنظر	با	تمام	جزئیات	و	با	دقت	تشریح	شود	)کراسول12،	
2009(.	لذا،	با	اســتفاده	از	رویکرد	نمونه	گیری	هدفمند	درمجموع	بــا	14	نفر	مصاحبه	هایی	عمیق	
صورت	گرفت.	مبنای	انتخاب	مشارکت	کنندگان	اســتادان	دانشگاه	صاحب	نظر	در	حوزه	کارآفرینی،	
معلم	های	با	ســابقه	تدریس	درس	کارآفرینی،	مســئولین	و	روســای	فنی	وحرفه	ای	اداره	کل	استان	
مازندران،	مدیران	با	ســابقه	مدارس	فنی	وحرفه	ای	و	کار	و	دانش	استان	مازندران،	دانش	آموزان	نخبه	

کارآفرین	هنرستان	ها	و	مدارس	کار	و	دانش	می	باشند.
حجـم	نمونـه	مطابق	رونـد	مطالعات	کیفی	در	حین	کار	مشـخص	خواهد	شـد	و	نمونه	گیری	آن	قدر	
ادامـه	می	یابـد	تـا	اشـباع	داده	هـا	حاصل	شـود	و	محقق	به	ایـن	نتیجه	می	رسـد	که	جمـع	آوری	داده	ها،	
تکـرار	مطالـب	قبلـی	اسـت	که	نیاز	به	کد	جدید	یا	گسـترش	کدهـای	موجود	ندارد.	مشـارکت	کنندگان	
در	مطالعـه	از	6	مـرد	و	8	زن	تشـکیل	شـده	بودنـد.	ازجملـه	3	عضـو	هیئت	علمی،	یک	نفـر	رئیس	اداره	
فنی	وحرفـه	ای،	دو	نفـر	کارشـناس	فنی	وحرفـه	ای	اداره	کل،	یـک	نفـر	سـرگروه	آموزشـی	کارآفرینـی	
اسـتان،	3	هنرآمـوز،	2	مدیـر	هنرسـتان،	2	دانش	آمـوز	نخبـة	کارآفریـن.	روش	نمونه	گیـری	هدفمنـد	
بـرای	مصاحبـة	اولیـه	بـه	کاربـرده	شـد	و	بـا	توجـه	بـه	کدبنـدی	و	طبقه	بنـدی	داده	های	به	دسـت	آمده	
بـا	اسـتفاده	از	نمونه	گیـری	نظـری	جمـع	آوری	شـد.	انتخـاب	شـرکت	کنندگان،	جمـع	آوری	داده	هـا	و	
تجزیه	وتحلیـل	داده	هـا	تـا	رسـیدن	بـه	اشـباع	نظـری	و	شـرح	غنـی	از	تجربیـات	به	دسـت	آمده	ادامـه	

داشت.
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 جدول 1.   مشخصات مشارکت کنندگان در مصاحبه                                                                                                                                  

مشارکت کنندهجنسیتسابقة خدمتمدرک تحصیلیرشتة تحصیلیسمت

	رئیس	ادارة	
P1مرد27کارشناسی	ارشدمدیریت	آموزشیفنی	وحرفه	ای

کارشناس	مسئول	
P2مرد21کارشناسی	ارشدمهندسی	برقفنی	وحرفه	ای

	کارشناس
	فنی	وحرفه	ای

برنامه	ریزی	
P3مرد21کارشناسی	ارشددرسی

سرگروه	آموزشی	
کارآفرینی

برنامه	ریزی	
P4زن9کارشناسی	ارشددرسی

P5زن17دانشجوی	دکتریکامپیوترهنرآموز

P6زن22کارشناسی	ارشدبرقهنرآموز

P7زن18کارشناسی	ارشدکامپیوترهنرآموز

P8مرد30دکتریمدیریت	آموزشیهیئت	علمی	دانشگاه

P9مرد27دکتریمدیریت	آموزشیهیئت	علمی	دانشگاه

P10مرد18دکتریکارآفرینیهیئت	علمی	دانشگاه

P11زن23کارشناسی	ارشدمدیریت	آموزشیمدیر	هنرستان

برنامه	ریزی	مدیر	هنرستان
P12زن25کارشناسی	ارشددرسی

P13دختردانش	آموزکامپیوتردانش	آموز

P14دختردانش	آموزطراحی	دوختدانش	آموز
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مصاحبه	ها	به	صورت	نیمه	ســاختاریافته	و	فردی،	برخــی	در	محل	کار،	به	صورت	تلفنی	و	یا	از	طریق	
مکاتبه	با	ایمیل	انجام	گرفت.	مصاحبه	ها	با	طرح	پرسش	های	باز	بین	30	تا	60	دقیقه	انجام	شد.	شایان	ذکر	
اســت	اشــباع	نظری	مقوله	ها	در	مصاحبة	12	برای	پژوهشگران	به	دست	آمد،	اما	پژوهشگران	پس	از	آن	
دو	مصاحبة	تکمیلی	با	مشارکت	کنندگان	نیز	انجام	دادند،	فرایند	تمامی	مصاحبه	ها	ضبط،	ثبت	و	سپس	
پیاده	شد.	اغلب	مشارکت	کنندگان	از	قبل	در	جریان	هدف	و	سؤاالت	مصاحبه	قرار	گرفتند.	ازاین	رو،	پس	از	
پیگیری	تلفنی	و	اعالم	موافقت	افراد	و	تعیین	مکان	و	زمان	مالقات،	مصاحبه	انجام	شد.	برای	تجزیه	وتحلیل	
داده	ها	از	روش	تحلیل	مضمون	به	شرح	ذیل	استفاده	شده	است.	1-	مضامین	پایه:	مبین	نکتة	مهمی	در	
متن	است	و	با	ترکیب	آن	ها،	مضمون	ســازمان	دهنده	ایجاد	می	شود.	2-	مضامین	سازمان	دهنده:	واسط	
مضامین	پایه	و	فراگیر	شــبکه	است.	3-	مضامین	عالی	یا	فراگیر	در	کانون	شبکة	مضامین	قرار	می	گیرد	
)اتریدسترینگ13	،	2001(.	تحلیل	مضمون	فراگردی	بازگشتی	است	که	در	آن	حرکت	به	عقب	و	جلو	در	

بین	مراحل	ذکرشده	وجود	دارد.	تحلیل	مضمون	دارای	شش	مرحله	به	شرح	زیر	است:
 1.  آشنایی با داده ها:	برای	اینکه	محقق	با	عمق	و	گستره	محتوایی	داده	ها	آشنا	شود،	الزم	است	که	
خود	را	در	آن	ها	تااندازه	ای	غوطه	ور	ســازد.	غوطه	ور	شدن	در	داده	ها	معموالً	شامل	بازخوانی	مکرر	

داده	ها	و	خواندن	داده	ها	به	صورت	فعال	یعنی	جست	وجوی	معانی	و	الگوهاست.
 2.  ایجاد کدهای اولیه: مرحلة	دوم	زمانی	آغاز	می	شود	که	محقق	داده	ها	را	خوانده	و	با	آن	ها	آشنایی	
پیدا	کرده	اســت.	این	مرحله	شامل	ایجاد	کدهای	اولیه	از	داده	هاست.	کدها	یک	ویژگی	داده	ها	را	
معرفی	می	نمایند	که	به	نظر	تحلیلگر	جالب	می	رسد.	داده	های	کدگذاری	شده	از	واحدهای	تحلیل	
تم	متفاوت	هســتند.	در	پژوهش	حاضر،	کدگذاری	داده	ها	از	طریق	نرم	افزار	اطلس	صورت	گرفته	
است.	به	هریک	از	خبرگان	و	مطلعین	مشارکت	کننده	یک	کد	تخصیص	داده	شده	است.	برای	مثال	
کد	P1	بیانگر	عبارتی	است	که	مصاحبه	شوندة	شمارة	1	در	پاسخ	های	خود	بدان	اشاره	کرده	است.
 3.  جســت وجوی تم ها:	این	مرحله	شامل	دســته	بندی	کدهای	مختلف	در	قالب	تم	های	بالقوه	و	
مرتب	کردن	همة	خالصه	داده	های	کدگذاری	شــده	در	قالب	تم	های	مشخص	شده	است.	درواقع،	
محقق	تحلیل	کدهای	خود	را	شروع	کرده،	در	نظر	می	گیرد	که	چگونه	کدهای	مختلف	می	توانند	
برای	ایجاد	یک	تم	کلی	ترکیب	شــوند.	در	این	مرحله،	برخــی	از	کدهای	اولیه،	تم	های	اصلی	را	
تشــکیل	می	دهند،	درحالی	که	برخی	دیگر	تم	های	فرعی	را	شــکل	می	دهند	و	مابقی	نیز	حذف	
می	شوند.	در	پژوهش	حاضر،	پس	از	کدگذاری	اولیه،	دسته	بندی	کدهای	مختلف	در	قالب	تم	های	

اولیه	انجام	شده	است.
 4.  بازبینی تم ها:	مرحلة	چهارم	زمانی	آغاز	می	شود	که	محقق	مجموعه	ای	از	تم	ها	را	ایجاد	می	کند	و	
آن	را	مورد	بازبینی	قرار	می	دهد.	این	مرحله	شامل	دو	مرحلة	بازبینی	و	تصفیة	تم	ها	است.	مرحلة	
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اول	شامل	بازبینی	در	سطح	خالصه	های	کدگذاری	شده	است.	در	مرحلة	دوم	اعتبار	تم	ها	در	رابطه	
با	مجموعه	داده	ها	در	نظر	گرفته	می	شود.

 5.  تعریف و نام گذاری تم ها:	مرحلة	پنجم	زمانی	آغاز	می	شود	که	یک	نقشة	رضایت	بخشی	از	تم	ها	
وجود	داشــته	باشــد.	محقق	در	این	مرحله،	تم	هایی	را	که	برای	تحلیل	ارائه	کرده	است،	تعریف	
می	کنــد	و	مورد	بازبینی	مجدد	قرار	می	دهد.	ســپس،	داده	های	داخــل	آن	ها	را	تحلیل	می	کند.	
به	وسیلة	تعریف	و	بازبینی	مکان،	ماهیت	آن	چیزی	که	یک	تم	در	مورد	آن	بحث	می	کند،	مشخص	

می	شود	و	تعیین	می	کند	که	هر	تم	کدام	جنبه	از	داده	ها	را	در	خود	دارد.	
 6.  تهیة گزارش: مرحلة	ششم	زمانی	آغاز	می	شود	که	محقق	مجموعه	ای	از	تم	ها	را	در	اختیار	داشته	

باشد.	این	مرحله	شامل	تحلیل	پایانی	و	نگارش	گزارش	است.

 جدول 2.   نمایی از مراحل شکل گیری طرح اکتشافی پژوهش کنونی                                                                                                                                  

گام اول
تحقیق

تهیة	راهنمای	مصاحبة	اولیه	برای	شناسایی	مؤلفه	های	کیفیت	بخشی	مدارس	کارآفرین1

انجام	مصاحبه	های	پایلوت	و	تأیید	آن	ها	توسط	استادان	مربوطه2

کدگذاری	اولیه	با	نظر	استادان3

تأیید	کدگذاری	توسط	استادان	راهنما	و	مشاور4

گام دوم
تحقیق

تکمیل	راهنمای	مصاحبة	اولیه	و	نهایی	کردن	آن1

نمونه	گیری	هدفمند	اولیه	با	نظر	استادان	راهنما	و	مشاور2

فرایند	جمع	آوری	اطالعات،	تحلیل	و	کدگذاری	آن	ها	و	نمونه	گیری	نظری	به	صورت	چرخشی	3
تا	رسیدن	به	اشباع	داده	ها	ادامه	می	یابد.

در	حین	جمع	آوری	داده	ها	از	یادداشت	های	عرصه	نیز	بهره	گیری	می	گردد.4

در	حین	جمع	آوری	و	تحلیل	داده	ها	سه	نوع	کدگذاری	انجام	می	شود.5

گام سوم
تحقیق

مشخص	کردن	قضایای	محوری	تحقیق1

ترسیم	مدل	مفهومی2
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روش اجرا
بــرای	درک	کامل	تر	پدیدة	تحت	مطالعه،	از	روش	های	مختلفی	بهره	گرفته	می	شــود	که	در	ذیل	به	

آن	ها	اشاره	می	شود.
  1.  مصاحبه هــای باز عمیق:	در	این	مطالعه،	با	توجه	به	الگوی	گرانــدد	تئوری،	برای	جمع	آوری	
داده	ها	از	مصاحبة	عمیق	و	یادداشت	در	عرصه	استفاده	شد.	جمع	آوری	داده	ها	بر	اساس	مصاحبة	
روش	غالب	در	این	مطالعه	انجام	گردید.	پژوهشگر	با	طرح	سؤاالت	کلی	مصاحبه	را	آغاز	و	سپس	
بر	اســاس	مطالب	و	تجربیات	بیان	شــده	آن	را	هدایت	کرد	و	ادامه	داد	و	در	صورت	لزوم	سؤاالت	
اکتشــافی	برای	بازنمودن	بحث	در	دســتیابی	به	اطالعات	عمیق	تر	پرسیده	شد.	مدت	مصاحبه	
برحســب	شرایط	مختلف	متغیر	بود.	در	صورت	موافقت	شرکت	کنندگان،	مصاحبه	توسط	گوشی	
ضبط	و	سپس	متن	مصاحبة	بازخوانی	شده،	خط	به	خط	پیاده	سازی	گردید	و	در	همان	زمان	مورد	
تجزیه	وتحلیــل	قرار	گرفت.	در	حین	مصاحبه،	از	یادداشــت	برداری	در	مورد	تعامالت	و	رفتارهای	
غیرکالمی	نیز	اســتفاده	شــد.	مصاحبه	ها	به	صورت	انفرادی،	در	محیطی	آرام	و	در	زمان	و	مکان	
مناسب،	با	توافق	و	احســاس	راحتی	شرکت	کنندگان،	انجام	گرفت.	راهنمای	مصاحبه	در	ابتدای	
تحقیق	به	صورت	ذیل	بود	که	با	مســیر	جمع	آوری	داده	ها	راهنمای	مصاحبه	نیز	تغییر	پیدا	کرد.	
مدارس	کارآفرین	چیســت	و	چه	ویژگی	هایی	دارد؟	به	نظر	شما	چرا	مدارس	فنی	باید	کارآفرین	

باشند؟	چه	کار	کنیم	مدارس	کارآفرین	بازده	بهتری	داشته	باشند؟ 
 2.  مشاهده:	بخش	اصلی	دیگر	برای	جمع	آوری	اطالعات	در	این	مطالعه،	مشاهدة	نحوة	عملکرد	ادارة	
کل	آموزش	وپرورش	اســتان	مازندران	بود.	مشاهده،	روشی	برای	کشف	فرهنگ	درونی	و	بررسی	
عملکرد	واقعی	سازمان	های	مسئول	است.	کوربین	و	اشتراوس	)2008(	بیان	می	کنند	که	یکی	از	
دالیل	اهمیت	مشــاهده	این	است	که	ممکن	است	افراد	بگویند	که	در	حال	انجام	چیزی	هستند،	

اما	در	واقعیت	کار	دیگری	انجام	دهند.
	 3.  یادداشــت های عرصه: یادداشت	هایی	هستند	که	عموماً	برای	مستندسازی	مشاهدات	به	کار	
می	روند.	پژوهشــگ،	هنگام	ثبت	این	یادداشــت	ها،	آنچه	را	که	می	شنود،	می	بیند،	می	بوید،	فکر	

می	کند	و	تجربه	می	کند،	می	نویسد.
	 4.  تجزیه وتحلیل داده ها: با	استفاده	از	نرم	افزار	اطلس14	و	با	رویکرد	گراندد	تئوری	)کدگذاری	باز،	
محوری	و	انتخابی(	انجام	شــد.	جمع	آوری	و	تحلیل	داده	ها	در	مطالعات	گراندد	تئوری،	از	ابتدای	
کار	به	صورت	موازی	و	هم	زمان	با	هم	پیش	می	روند.	تحلیل	داده	ها	بعد	از	شــروع	اولین	گام	های	
جمع	آوری	داده	ها	آغاز	گردید	و	ســپس	عقاید	و	اندیشه	های	استخراج	شده،	جمع	آوری	و	تحلیل	
داده	ها	را	هدایت	کردند.	این	فرایند	تا	انتهای	پژوهش	ادامه	یافت.	زیرا	عقاید،	مفاهیم	و	ســؤاالت	
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جدید	به	طور	مرتب	تولید	شــدند	تا	محقق	را	به	مفاهیم	و	منابع	جدید	داده،	هدایت	کردند.	برای	
شــکل	گیری	مفهوم،	از	ابتدای	جمع	آوری	داده	ها	به	کدگذاری	و	تحلیل	آن	ها	پرداخته	شــد.	سه	
مرحله	کدگذاری	که	برای	تکوین	منسجم،	منظم	و	مشروح	نظریه	به	کار	رفته	بودند،	عبارت	بودند	

از	کدگذاری	باز،	محوری	و	انتخابی.

 جدول 3.   نمونه ای از کدگذاری باز                                                                                                                                 

کد استخراجیعبارت معناییجمله

	مهم	ترین	هدف	مدرســة	کارآفرینی	این	هست	که	فرد	بدون	
اینکه	بخواهد	به	جامعه	متکی	باشد	به	دولت	متکی	باشد	به	
خودش	متکی	باشــد	به	نیروی	خالقه	ذهنی	خودش	متکی	
باشــد	به	توانایی	های	خودش	متکی	باشد	به	مهارت	خودش	
متکی	باشــه	اگر	هم	که	خالق	نیســت	حداقــل	در	حیطه	
کسب	وکار	بتواند	موفق	باشد	درواقع	تربیت	نیروی	ماهر	است.

	اتکا	به	خود
	اتکا	به	مهارت	های	فردی

	اتکا	به	نیروی	خالقانه	ذهنی
	توجه	به	خالقیت
	عدم	اتکا	به	دولت

	موفقیت	در	حیطه	کسب	وکار
	تربیت	نیروی	ماهر

	تربیت	نیروی	ماهر	با	توجه	به	
مهارت	های	فــردی	و	خالقانه	
جهت	موفقیت	در	کسب	وکار

	لــزوم	ترویــج	کارآفرینی	در		ترویج	کارآفرینی	در	مدارس	اولین	مسئله	بحث	ترویج	آن	است.
مدارس

	از	در	و	دیوارهای	مدرســه	می	توان	شروع	کرد.	از	جمالت	از	
شکل	ها	از	افرادی	که	تصویر	در	حال	کار	کردنشان	نشان	داد.	
از	تعریف	داســتان	افرادی	که	کارآفرین	شدند	واقعاً	به	معنی	
واقعی	کارآفرین	شدند	حاال	کسب	وکار	بماند	و	روش	های	نو	و	
طرح	هــای	نو	و	مواد	اولیه	و	محصوالت	یا	خدمت	جدیدی	رو	
راه	انداختن	معرفی	اســتارت	آپ	های	خوب	اولین	گام	ترویج	
است	تا	ترویجش	به	صورت	ظاهری	نباشد	به	صورت	کارگاهی	

نباشد	اون	بچه	در	اون	فضا	قرار	نمی	گیرد.

	تصویرسازی	دیوارهای	مدارس
	معرفی	استارت	آپ	های	خوب

	ترویج	کارگاهی
	داستان	افراد	کارآفرین

	طرح	های	نو
	تـوجـه	به	مـواد	اولـیه	و	

محصوالت
	فضاسازی

	ترویج	از	طریق	تصویرســازی،	
داســتان	های	افراد	کارآفرین،	
ترویج	کارگاهی،	فضاســازی،	
طرح	های	نــو	و	توجه	به	مواد	
و	محصوالت	و	استارت	آپ	های	

خوب

	اما	اگر	مدیریت	خوبی	روش	باشد	و	اگر	هدایت	مالی	شود،	با	
حمایت	مالی	قطعاً	می	توان	موفق	شد.

	مدیریت	خوب
	حمایت	مالی
	هدایت	مالی

	کسب	موفقیت

	دســتیابی	بــه	موفقیــت	در	
کارآفرینی	با	مدیریت	خوب	و	

حمایت	و	هدایت	مالی

دومین		اجرای	ایده	ثانیاً	ایده	شان	را	چه	جوری	اجرا	کنند. ایده	 اجــرای	 	آموزش	
ضرورت

به		تبدیل	ایده	به	کسب	وکار	اینکه	حاال	چه	جوری	ایده	رو	تبدیل	به	کسب	وکار	کنند. ایده	 تبدیــل	 	آموزش	های	
کسب	وکار	سومین	ضرورت

	کاًل	ما	در	مدارســمان	اکوسیســتم	موردنیــاز	کارآفرینی	رو	
نداریم.

	نداشتن	اکوسیستم	کارآفرینی		اکوسیستم	کارآفرینی
در	مدارس
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کد استخراجیعبارت معناییجمله

	ببینیــد	با	توجــه	به	اینکــه	اقتصاد	اکثر	کشــورها	بر	روی	
کســب	وکارهای	استارت	آپی	می	چرخد	ما	شاید	شرکت	هایی	
که	پروژه	بزرگ	دارند	خیلی	ندیدیم	به	نظر	من	اگر	خوب	کار	
بشه	بچه	ها	کاماًل	با	مراحل	کسب	وکار	آشنا	می	شوند	و	زمانی	
که	فارغ	التحصیل	می	شــوند	می	توانند	با	شکست	کمتری	در	

کسب	وکار	مواجه	شوند.

	کسب	وکارهای	استارت	آپی
	اقتصاد	کشورها

	پروژه	های	بزرگ	کشورها
	آشنایی	با	مراحل	کسب	وکار

	شکست	کمتر

	شکســت	کمتــر	در	فرایند	
کســب	وکار	بــا	آشــنایی	با	
استارت	آپ	های	بزرگ	دنیا	و	

پروژه	های	بزرگ	کشورها

	اولیــن	راهکار	که	خیلی	ســریع	تر	تر	جــواب	می	دهد	خود	
آموزش	هایی	هست	که	برای	معلم	ها	می	گذارند.

	آموزش	معلمان
	اولین	راهکار

	آموزش	معلمان	اولین	راهکار	
موفقیت	مدارس	کارآفرین

	کتاب	درس	کارآفرینی،	اصول	اولیه	رو	به	بچه	ها	یاد	می	دهد	
یعنی	بیشتر	شــیوه	های	خالقیت	رو	یاد	می	دهد	بیشتر	خود	
معلم	باید	سر	همین	پودمانی	که	دارد	به	دانش	آموزان	درس	

می	دهد	او	را	به	چالش	بکشد.

	یاددهی	اصــول	اولیه	کتاب	
درسی	کارآفرینی

شیوه	های	خالقیت	 	یاددهی	
در	کتاب	درسی

	به	چالش	کشیدن	دانش	آموز	
در	پودمان	های	درسی

	لــزوم	بــه	چالش	کشــیدن	
پودمان	های	 در	 دانش	آموزان	
یاددهی	 بــر	 درســی	عالوه	
اصول	اولیه	کتاب	و	شیوه	های	

خالقیت

	شما	برای	اینکه	مدرسه	ای	داشته	باشید	که	دانش	آموز	کارآفرین	
تربیت	کند	اول	باید	یک	فروشگاه	دائمی	داشته	باشید	زمانی	که	
دانش	آموز	چیزی	که	ارائه	کرده،	نتواند	به	بیرون	عرضه	کند	عماًل	
کسب	وکاری	که	یاد	گرفته	ابتر	است	یعنی	چرخه	کسب	وکار	را	

کامل	نکردید.	چرخه	اصلی،	خروجی	آن	است؛	یعنی	بازار

	تربیت	دانش	آموز	کارآفرین
	فروشگاه	دائمی

	چرخه	کسب	وکار
	خروجی	بازار

دائمی	 فروشگاه	های	 	ضرورت	
در	مــدارس	جهت	توفیق	در	

کسب	وکار	و	بازاریابی

	لزوم	در	نظر	گرفتن	تجهیزات		تجهیزات	دوم	تجهیزات	است
الزم	در	مدارس	کارآفرین

	سوم	نیروی	انسانی	است	ما	در	مازندران	در	هنرستان	مدرسی	
را	با	مدرک	کارآفرینی	یا	کســب	وکار	نداریم	زیرا	رشته	ای	با	
این	نام	نداریم	و	از	طرف	دیگر	در	کشــور	دانشــگاه	هایی	که	
خروجــی	کارآفرین	ارائــه	کنند	نیز	نداریم	بــه	غیر	از	چند	
دانشگاه	علمی	کاربردی	و	دانشگاه	تهران	و	درواقع	خروجی	با	

مدرک	کارآفرینی	نداریم.

	نیروی	انسانی
مــدرک	 بــا	 خروجی	هــا	 	

کارآفرینی

تربیت	 بــه	 توجه	 	ضــرورت	
نیــروی	انســانی	ماهــر	در	

رشته	های	کارآفرینی

	در	کشورهای	صنعتی	از	دورة	ابتدایی	به	دانش	آموز	کارآفرینی	
را	آموزش	می	دهند.

	کشورهای	صنعتی
	دورة	ابتدایی

	آموزش	کارآفرینی

	آمــوزش	کارآفرینی	از	دورة	
ابتدایی	در	کشورهای	صنعتی

	برای	کارآفرینی	مهارت	فنــاوری	و	علم	رایانه	یادگیری	زبان	
خارجه	و...	نیاز	است	ولی	عماًل	ارتباط	اصلی	برای	کارآفرینی	

ندارد	و	تنها	ابزاری	در	کارآفرینی	است.

	مهارت	فناوری
	علم	رایانه

	یادگیری	زبان	خارجه
	ابزار	کارآفرینی

	لــزوم	توجه	بــه	مهارت	های	
فناوری،	علم	رایانه	و	یادگیری	
زبان	خارجی	به	عنوان	ابزار	در	

کارآفرینی

 جدول 3. )ادامه(
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در	پژوهش	حاضر،	از	دو	روش	بازبینی	توسط	مشارکت	کنندگان	و	مرور	توسط	خبرگان	غیرشرکت	کننده	
در	پژوهــش،	اســتفاده	و	پس	از	دریافت	نظــرات	اصالحی،	ویرایش	الزم	انجام	و	مدل	نهایی	ارائه	شــد.	
همچنیــن،	داده	ها	چندین	بار	مورد	کدگذاری	و	مقوله	بندی	قرار	گرفت	و	کنترل	های	مســتمر	بر	آن	ها	
و	توجه	دقیق	صورت	گرفت.	ســؤال	اصلی	پژوهش	عبارت	بود	از	»الگوی	کیفیت	بخشــی	تبدیل	مدرسة	
فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	کارآفرین	چگونه	اســت«.	برای	پاســخ	به	این	سؤال،	ابتدا	الزم	بود	که	به	سؤال	
فرعی	با	عنوان»مؤلفه	های	اصلی	در	کیفیت	بخشــی	مدارس	فنی	کارآفرین	کدامند«	پاســخ	داده	شود.	
برای	پاسخ	به	سؤاالت	فوق،	داده	هایی	که	در	بخش	کیفی	با	مصاحبة	عمیق	و	ژرف	نگر	گردآوری	شد،	بر	
اســاس	روش	تحلیل	مضمون	مورد	تجزیه	وتحلیل	قرار	گرفت.	در	راستای	اهداف	پژوهش،	چندین	سؤال	
از	مشــارکت	کنندگان	پیرامون	ویژگی	های	مدارس	کارآفرین	پرسیده	شد؛	برای	مثال	»به	نظر	شما	یک	
مدرسة	کارآفرین	چه	ویژگی	هایی	دارد؟	آیا	ایجاد	مدارس	کارآفرین	را	ضروری	می	دانید؟	مهم	ترین	عامل	
)عوامل(	در	تبدیل	مدارس	فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	کارآفرین	چیســت؟	چه	عوامل	و	شرایطی	می	تواند	
موجب	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	به	مدرسة	کارآفرین	شود؟	چگونه	و	با	چه	روش	هایی	می	توان	مدارس	
را	به	سوی	کارآفرینی	سوق	داد؟	پیامدهای	ایجاد	مدارس	کارآفرین	را	چه	می	دانید؟	چه	روش	هایی	برای	
کیفیت	بخشی	مدارس	کارآفرین	پیشنهاد	می	کنید؟«.	نمونه	هایی	از	پاسخ	مشارکت	کنندگان	به	سؤاالت	
فوق	در	این	بخش	ارائه	می	شــود.	حاصل	تجزیه	وتحلیل	داده	های	به	دست	آمده،	598	کد	اولیه	یا	باز	بود.	
بعد	از	ادغام	این	کدها	بر	اســاس	همپوشانی،	313	کد	باقی	ماند.	با	مقایسة	مداوم	کدها	و	داده	های	خام،	
بر	اســاس	تشابه	و	تفاوت،	کدهای	مشــابه	در	یک	طبقه،	کنار	هم	قرار	گرفتند	و	دسته	بندی	اولیه	ای	از	
کدها	به	دست	آمد.	مصادیق	و	مفاهیم	به	دست	آمده،	در	73	طبقة	اولیه	و	پس	از	ادغام،	در	101	زیرطبقه	
و	10	طبقة	اصلی	دســته	بندی	شدند.	تحلیل	داده	ها	منجر	به	استخراج	طبقات	و	نشان	دهندة	مؤلفه	های	
کیفیت	بخشِی	تبدیل	مدارس	فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	کارآفرین	است.	این	طبقات	در	10	طبقة	اصلی	از	

داده	ها	استخراج	شد	که	عبارت	اند	از:

 جدول 4.   طبقات، زیر طبقات                                                                                                                                       

زیر طبقاتطبقات

آموزش
 هنرآموزان

	از	طریق	فضای	مجازی
	از	طریق	مراجعه	حضوری

	پرورش	نیروی	ماهر
	توسعه	نیروی	انسانی

	مهارت	معلم	در	تدریس	و	به	چالش	کشیدن	دانش	آموزان
	به	روز	کردن	علم	و	اطالعات
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زیر طبقاتطبقات

ترویج
 کارآفرینی

	تشویق	دانش	آموز	به	خلق	ایده
	تصویرسازی	دیوارهای	مدرسه
	تمرین	کسب	وکار	از	کودکی

	دیدن	فیلم	های	آموزشی
	آشنایی	دانش	آموزان	با	افراد	کارآفرین	جامعه

	آشنایی	دانش	آموزان	با	مراکز	پارک	های	فناوری
	آشنایی	با	شرکت	های	دانش	بنیان

	آشنایی	با	مدل	های	کسب	وکار
	آشنایی	با	بیزنس	پلن

	دیدن	فیلم	های	آموزشی

توانمندی 
در کارآفرینی

	آشنایی	دانش	آموز	با	ثبت	شرکت	ها
	آشنایی	دانش	آموزان	با	مراحل	ثبت	و	اجرای	ایده

	برگزاری	جشنواره	ها
	برگزاری	رویداد	ایده	بازار

	به	چالش	کشیدن	ذهن	دانش	آموزان
	برگزاری	رویدادهای	استارت	آپی

	آشنایی	دانش	آموزان	با	مراحل	راه	اندازی	کسب	وکارها
	آشنایی	با	محیط	کسب	وکار	جامعه

چشم انداز 
کارآفرینی

	برنامه	ریزی	هدفمند
	برنامه	کارآفرینی	مدرسه	محور	در	دورة	ابتدایی	با	همکاری	مدیران	به	صورت	فوق	برنامه

	سنجش	خالقانه	محور
	یادگیری	کارآفرینی	دانش	آموزان	مقطع	متوسطه	نظری	از	طریق	فضای	مجازی

	درگیرکردن	دانش	آموزان	در	بحث	علمی	کسب	وکار
	پرورش	نیرو	بر	اساس	نیازسنجی
	بحث	تولید	محور	بودن	مدارس

	برنامه	ریزی	در	به	کارگیری	افراد	باتجربه	در	تدریس
	سوق	دادن	دانش	آموزان	به	سمت	علم	کسب	وکار	توسط	مدارس

تهدیدها

	ضعف	در	ثبت	ایده	ها
	ضعف	مربیان	در	علم	کسب	وکار	و	کارآفرینی
	ضعف	مهارتی	مربیان	در	ارائه	خدمات	به	بازار

	عدم	اجرای	کامل	کتاب	های	درسی
	عدم	اشتیاق	دانش	آموزان	به	درس	کارآفرینی

	عدم	آشنایی	دست	اندرکاران	با	استراتژی	های	کارآفرینی
	عدم	بسترسازی	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری	مؤثر

	عدم	تخصیص	اعتبار	در	بحث	کارآفرینی
	عدم	دسترسی	دانش	آموزان	به	اینترنت	در	مدارس

	عدم	حمایت	دست	اندرکاران	صف	و	ستاد
	عدم	نظم	پذیری	دانش	آموزان	خالق

	عدم	رشد	خالقیت	در	موضوعات	کتاب	ها
	عدم	همکاری	اولیا

	عدم	همکاری	دانشگاه	ها

 جدول 4. )ادامه(
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زیر طبقاتطبقات

فرصت ها

	اتکا	به	مهارت	فردی
	ارائه	محصوالت

	اختراع	در	سطح	استان	و	کشور
	اشتغال	زایی

	افزایش	قدرت	تصمیم	گیری
	بینش	کارآفرینانه

	پرورش	نیروی	ماهر
	تغییر	در	دیدگاه

	تشویق	دانش	آموزان	به	خلق	ایده
	تفکر	خالقانه	و	نقادانه	معلم

	تفکر	کلی	و	دید	وسیع

فرهنگ سازی

	آشنایی	با	شرکت	های	داده	بنیان
	آشنایی	دانش	آموزان	با	ثبت	شرکت	ها

	آشنایی	دانش	آموزان	با	مدل	های	کسب	وکار
	آشنایی	دانش	آموزان	با	افراد	کارآفرین	جامعه

	پذیرش	سود	کمتر	جهت	حفظ	مشتری
	تأثیر	زیرساخت	های	فرهنگی

	تغییر	نگاه	دانش	آموزان	در	مدارس	کارآفرین
	تعهد	نیروها

	خارج	شدن	مدارس	از	شیوة	سنتی

فعالیت های مدارس 
کارآفرین

	ایجاد	شغل	جدید
	آزادی	عمل	بیشتر	دانش	آموزان	در	مدرسه

	آشنایی	با	بوم	کسب	وکار	در	کتاب	کارآفرینی	هنرستان
	اختراع	در	استان	و	کشور

	اهمیت	به	نگاه	کسب	وکار	محور
	ارائه	محصوالت

	آموزش	همراه	با	تولید
	بازشدن	پنجره	جدید	ذهنی	دانش	آموزان	با	شرکت	در	استارت	آپ	ها

	برگزاری	کارگاه	های	استارت	آپ	ویکند
	همکاری	آنالین	مدرسین	کارآفرینی	با	دانش	آموزان

	هر	هنرستان	یک	کارخانه

همکاری با
 سایر نهادها

	همکاری	با	پارک	علم	و	فناوری
	همکاری	با	منتورها

	همکاری	با	دانشگاه	ها
	همکاری	با	خانواده	ها

	همکاری	مدیران	مدارس

 جدول 4. )ادامه(
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زیر طبقاتطبقات

یادگیری

	آموزش	ها	در	قالب	کارآفرینی
	آموزش	اجرای	ایده

	آموزش	از	طریق	فایل	های	آموزشی
	آموزش	ایجاد	شغل

	آموزش	بوم	کسب	وکار
	آموزش	حل	مسئله
	آموزش	خانواده	ها

	آموزش	درون	درون	مدرسه	ای	به	همراه	کارآموزی	خارج	از	مدرسه
	آموزش	کارگاهی	به	دبیران

	مفهوم	سازی	از	طریق	ذهنیت	افراد
	یادگیری	تغییر	روش	در	صورت	نرسیدن	به	اهداف

é نتایــج آنالیز داده ها برای مفاهیم: تحلیل	داده	ها	برای	تعییــن	مفاهیم،	درواقع	همان	کدگذاری	
باز	اســت	که	مفاهیم	اولیه	و	طبقات	شکل	می	گیرند.	کوربین	و	اشــتراوس	)2008(	عنوان	می	دارند	
میکروآنالیز،	شکل	متفاوتی	از	کدگذاری	نیست،	بلکه	این	روش	نوعی	کدگذاری	باز	با	جزئیات	بیشتر	
است.	بر	همین	اساس،	پژوهشگر	با	مطالعات	مکرر،	دقیق	و	موشکافانه	متن	مصاحبه،	مفاهیم	را	مورد	
تجزیه	وتحلیل	قرار	می	دهد.	به	این	شــکل	که	همة	یافته	ها	و	معانی	احتمالی	موجود	در	داده	ها	را	در	
نظر	می	گیرد	و	به	داده	ها	برچســب	مفهومی	اطالق	می	کند.	برای	ســاخت	مفاهیم	مورداشاره،	داده	ها	
به	بخش	های	قابل	مدیریت	تفکیک	شدند.	نام	گذاری	مفاهیم	یا	محقق	ساخته	و	یا	برگرفته	از	واژه	های	
مصاحبه	شــونده	بود.	الزم	به	ذکر	اســت،	این	برچســب	ها	ثابت	نبوده	و	قابل	تغییر	بودند.	نمونه	ای	از	
کدگذاری	باز	در	جدول	3	آورده	شــد.	محقق	با	پیشرفت	کار	و	استخراج	کدهای	اولیه،	آن	هایی	را	که	
بر	یک	معنا	و	مفهوم	داللت	داشــتند،	کنار	هم	قرار	داده	و	یک	طبقة	مفهومی	با	ســطح	انتزاعی	باالتر	
و	مفهوم	کلی	تر	تشــکیل	داد.	با	انجام	تحلیل	ماکروســکوپیک	و	یا	تحلیل	کلی	تر،	مفاهیم	بر	اساس	
ویژگی	های	مشــترک	طبقه	بندی	شــدند.	برای	نمونه،	یک	مورد	تحلیل	برای	تعیین	مفهوم،	در	ذیل	

آورده	شده	است.

é استفاده از دنیای واقعی کار در مدارس فنی
مصاحبه کننده:	»گفتید	چه	راهکارهایی	برای	کیفیت	بخشــی	مدارس	کارآفرین	پیشــنهاد	

می	کنید؟	درزمینة	کتب	درسی	دانش	آموزان،	مدیر،	معلم؟«.
مصاحبه شوندة P6:	»االن	مخصوصاً	تو	هنرســتان	ها	بهتریــن	راهکاری	که	میشه	ارائه	داد	
همون	اهمیت	دادن	به	دروس	مهارتی	شونه	و	اینکه	بتوانند	این	شایستگی	ها	رو،	شایستگی	های	فنی	و	
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شایستگی	غیرفنی	شان	را	به	دنیای	کار	ارتباط	بدهند	که	خوشبختانه	االن	کتاب	های	کار	درسی	شون	
هــم	تغییرات	زیادی	کرده	و	تقریباً	مطابق	با	بازار	کار	و	مشــاغل	هســت.	فکــر	می	کنم	که	حاال	هر	
چی	بیشــتر	دنیای	واقعی	کار	رو	بیاریم	تو	مدارس	نشــان	بدهیم	جالبه.	یک	کاری	که	انجام	می	شه	
تلفیق	دروس	شایســتگی	فنی	و	شایستگی	غیرفنی	است.	مثاًل	دروس	شایستگی	فنی	همون	دروس	
تخصصی	شونه.	شایستگی	غیرفنی	همون	کارآفرینی	ها	هست.	آشنایی	با	محیط	کاره.	اخالق	حرفه	ایه	
که	خیلی	تأثیر	گذاره.	یکی	از	کارهایی	که	داره	انجام	می	شه	آینه	که	بچه	ها	و	هنرآموزان	محیط	بیرون	

کار	رو،	مثاًل	شرکت	رو،	بیارن	تو	مدرسه	شبیه	سازی	کنن.	فکر	می	کنم	که	خیلی	تأثیرگذارند«.

é المپیاد رویکرد کارآفرینی در هنرستان ها
مصاحبه شوندة P2:	»فکــر	کنم	جهت	گیری	ما،	جهت	گیری	درستی	هم	است.	یعنی	بخش	
اول	می	گویند	جوهرة	اول	کارآفرینی	خالقیت	و	نوآوری	اســت	و	ما	در	هنرســتان	ها	بیشــتر	دنبال	
این	هســتیم	که	ایده	پــردازی	را	به	بچه	ها	آموزش	دهیم	و	فقط	از	حالت	صــرف	و	روتین	انجام	داده	
یک	کار	بیرون	بیاییم.	بر	همین	اســاس	االن	تقریباً	سه	ســالی	است	که	المپیاد	رویداد	کارآفرینی	را	
	در	هنرســتان	ها	پی	گیریم،	بچه	ها	ایده	می	دهند.	کافه	کارآفرینــی	را	در	ادامه	ش	پی	گیریم	و	االن	در	
2۰	بهمن	تا	2۰	اسفند	با	شعار	هر	هنرستان	یک	کافه	کارآفرینی	دارد	پیش	می	ریم	و	بخشنامه	اش	را	

هم	زدیم	که	مدارس	ما	این	کار	را	پیگیری	بکنند«.

é آشنایی دانش آموزان با مراکز پارک های فناوری.
مصاحبه کننده: »چــه	راهکارهای	احتمالی	بــرای	موفقیت	مدارس	کارآفرینی	پیشــنهاد	

می	کنید؟	به	جز	آشنایی	با	کسب	وکارهایی	که	بیرون	هست،	آیا	راهی	هست؟«
مصاحبه شــوندة P5: »خوب	به	نظر	من،	باید	با	یک	سری	مراکز	شتاب	دهنده،	مثل	مراکز	
پارک	های	فناوری	آشــنا	شوند.	پارک	های	فناوری	یه	سری	حتی	ما	شرکت	های	دانش	بنیان	داریم	اینا	
شرکت	هایی	هستن	که	میان	از	این	کسب	وکارها	حمایت	می	کنن	و	اونا	رو	پشتیبانی	می	می	کنن.	شاید	

این	هم	بتونه	یه	راهکار	خوب	باشه«.

é آموزش دانش آموزان
مصاحبه کننده:	»به	نظر	شما	چرا	مدارس	باید	کارآفرین	باشند؟«

مصاحبه شوندة P11: »دنیای	امروز	دنیایی	است	که	باید	هرکسی	بتواند	مشکالت	خودش	را	
حل	کند.	شغل	هایی	هم	که	به	وجود	می	آیند	خیلی	سریع	در	حال	تغییرند.	اینجا	دیگه	نمی	توانیم	و	
مثل	قدیم	نیست	که	من	یک	تکنیک	خاص	رو	به	دانش	آموز	یاد	بدهم.	دانش	آموز	باید	بتواند	در	این	
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دنیای	در	حال	تغییر	خودش	روبه	روز	کند.	به	خاطر	همین	باید	خالقیت	رو	یاد	بگیرد	و	برای	دنیایی	که	
می	خواهد	بعداً	در	آن	کار	کند	آماده	باشد.	دنیایی	که	در	آن	کار	می	کند	شغل	ها	سریع	عوض	می	شود«.
سؤال	اصلی	پژوهش	این	بود	که	»الگوی	کیفیت	بخشی	تبدیل	مدارس	فنی	فنی	وحرفه	ای	به	مدارس	
کارآفرین	دارای	چه	ویژگی	هایی	است؟«	با	توجه	به	داده	های	حاصل	از	کدگذاری،	به	تدوین	الگوی	جامع	
که	شامل	عوامل	علی،	عوامل	مداخله	گر،	عوامل	زمینه	ای،	راهبردها	و	پیامدهاست،	می	پردازیم	)شکل	1(.

 1.  شــرایط علی:	به	شــرایطی	گفته	می	شود	که	در	آن	به	بررســی	مقوله	هایی	که	بر	مقولة	اصلی	
موردپژوهش	اثرگذارند	پرداخته	می	شــود.	در	ادامه،	با	توجه	به	مصاحبه	های	انجام	شده،	بر	اساس	
نظر	خبرگان	مشارکت	کننده،	6	مقولة	علی	که	بر	کارآفرین	شدن	مدارس	فنی	وحرفه	ای	اثرگذارند،	

نشان	داده	شده	است.

 جدول 5.   کدگذاری محوری در مقوله ها و مفاهیم مرتبط با شرایط عّلی                                                                                                                                  

مفاهیم )کدگذاری باز(مقوله هاابعاد

ّلی
ط ع

رای
ش

منابع انسانی
1.	تربیت	مربیان	ماهر	و	منتورها
2.	تربیت	دانش	آموز	کارآفرین

3.	تربیت	کارکنان	توانمند	در	کارآفرینی

منابع مالی
1.	برنامه	ریزی	مالی	برای	مدارس	کارآفرین

2.	باال	بردن	امنیت	برای	سرمایه	گذاری	و	ریسک	توسط	مسئولین
3.	استفاده	از	منابع	مالی	با	کمک	گرفتن	از	سایر	سازمان	ها	و	خیرین

آموزش
1.	آموزش	توسط	افراد	ماهر	درزمینة	ایده	پردازی

2.	آموزش	به	همراه	کارآموزی
3.	آموزش	در	جهت	آشنایی	با	مدل	های	کسب	وکار	و	تبلیغات	برای	فروش	محصول

ارتباطات

1.	ارتباط	با	مراکز	رشد	و	شتاب	دهنده	ها
2.	ارتباط	با	متخصصین	و	استادان

3.	ارتباط	با	صنعت
4.	ارتباط	با	کارآفرینان	در	جامعه

1.	ایجاد	شبکة	اینترنتی	برای	تبادل	نظر	کارآفرینانشبکه سازی
2.	همکاری	و	تبادل	نظر	مدارس	کارآفرین	با	دانشگاه	ها

 پشتیبانی 
فرهنگی

1.	فراهم	کردن	زمینه	تغییرات	فرهنگی	همسو	با	کارآفرینی	در	فکر	و	تفکر	افراد	از	
طریق	رسانه	ها

2.	همکاری	سایر	نهادها	با	آموزش	وپرورش	در	کارآفرینی
3.	بسترسازی	فروش	محصوالت	از	طریق	فضای	مجازی	و	بازار
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 2.  شرایط زمینه ای:	مجموعه	شرایطی	هستند	که	زمینة	پدیدة	موردنظر	را	فراهم	می	سازند	)عباس	
زاده،	1391(.	در	ایــن	پژوهش	چهار	مقوله	فرهنگ	ســازی،	مهارت	هــای	مدیریتی،	برنامه	ریزی	

عملیاتی،	استفاده	از	فناوری	شناسایی	شده	اند.

 جدول 6.   کدگذاری محوری در مقوله ها و مفاهیم مرتبط با شرایط زمینه ای                                                                                                                                  

مفاهیم )کدهای باز(مقوله هاابعاد

ای
نه 

زمی
ط 

رای
ش

فرهنگ سازی

1.		آشنایی	با	شرکت	های	داده	بنیان
2.	آشنایی	دانش	آموزان	با	ثبت	شرکت	ها

3.	آشنایی	دانش	آموزان	با	مدل	های	کسب	وکار
4.	آشنایی	دانش	آموزان	با	افراد	کارآفرین	جامعه

5.	تأثیر	زیرساخت	های	فرهنگی
6.	تغییر	نگاه	دانش	آموزان	در	مدارس	کارآفرین

مهارت های 
مدیریتی

1.	خدمت	نوآورانه
2.	همکاری	با	دانشگاه	ها

3.	همکاری	با	پارک	علم	و	فناوری

 برنامه ریزی 
عملیاتی

1.	آموزش	ها	در	قالب	کارآفرینی
2.	آموزش	اجرای	ایده

3.	آموزش	از	طریق	فایل	های	آموزشی
4.	آموزش	ایجاد	شغل

5.	آموزش	بوم	کسب	وکار
6.	آموزش	حل	مسئله
7.	آموزش	خانواده	ها

8.	آموزش	درون	مدرسه	ای	به	همراه	کارآموزی	خارج	از	مدرسه
9.	آموزش	کارگاهی	به	دبیران

 استفاده از 
فناوری

1.	مهارت	فناوری	و	علم	رایانه	و	زبان	انگلیسی
2.	آشنایی	دانش	آموزان	با	ثبت	شرکت	ها

3.	آشنایی	دانش	آموزان	با	مراحل	ثبت	و	اجرای	ایده
4.	استفاده	از	فضای	مجازی

5.	استفاده	از	اینترنت
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 3.  شرایط مداخله گر: در	این	پژوهش	سه	مقوله	موانع	ادراکی،	موانع	عملیاتی،	تعارضات	به	عنوان	
عوامل	مداخله	گر	در	کارآفرین	شدن	مدارس	فنی	وحرفه	ای	در	نظر	گرفته	شدند.

 جدول 7.   کدگذاری محوری در مقوله ها و مفاهیم مرتبط با شرایط مداخله گر                                                                                                                                  

مفاهیم )کدهای باز(مقوله هاابعاد

گر
له 

اخ
مد

ط 
رای

ش

موانع ادراکی

1.	ضعف	مربیان	در	علم	کسب	وکار	و	کارآفرینی
2.	ضعف	مهارتی	مربیان	در	ارائه	خدمات	به	بازار
3.	عدم	اشتیاق	دانش	آموزان	به	درس	کارآفرینی

4.	عدم	آشنایی	دست	اندرکاران	با	استراتژی	های	کارآفرینی

موانع عملیاتی

1.	ضعف	در	ثبت	ایده	ها
2.	عدم	بسترسازی	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری	مؤثر

3.	عدم	تخصیص	اعتبار	در	بحث	کارآفرینی
4.	عدم	دسترسی	دانش	آموزان	به	اینترنت	در	مدارس

5.	عدم	اجرای	کامل	کتاب	های	درسی

تعارضات

1.	عدم	حمایت	دست	اندرکاران	صف	و	ستاد
2.	عدم	نظم	پذیری	دانش	آموزان	خالق

3.	عدم	رشد	خالقیت	در	موضوعات	کتاب	ها
4.	عدم	همکاری	اولیا

5.	عدم	همکاری	دانشگاه	ها

 4.  راهبردهــا:	در	این	پژوهش	با	توجه	به	یافته	ها	و	داده	های	به	دســت	آمده،	ســه	مقوله	راهبردی	
شناسایی	شده	است.

 جدول 8.   کدگذاری محوری در مقوله ها و مفاهیم مرتبط با راهبردها                                                                                                                                  

مفاهیم )کدهای باز(مقوله هاابعاد

ها
رد

هب
را

جذب فناوری
1.	آماده	سازی	بستر	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری

2.	شبیه	سازی	شرکت	ها	در	داخل	مدرسه
3.	ایجاد	سامانه	ثبت	ایده	برای	حفظ	ایده	افراد

 برنامة درسی 
انعطاف پذیر

1.	بازبینی	کتاب	های	درسی
2.	استفاده	از	روش	های	فعالیت	محور	و	اردویی
3.	اصالح	روش	های	تدریس	بر	پایه	خالقیت

 تربیت افراد 
کارآفرین

1. کسب	مهارت	در	مدارس	کارآفرین
2.	آموزش	توسط	منتورها	و	مربیان	تعلیم	دیده

3.	استفاده	از	کالس	های	کارگاهی	و	استارت	آپی
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 5.  پیامدها: نتایجی	هستند	که	از	راهبردها	و	کنش	های	مربوط	به	مقوله	محوری	حاصل	می	شوند.	
سه	مقوله	درک	فرصت،	پذیرش	ریسک،	تربیت	نیروی	متخصص	در	این	پژوهش	شناسایی	شدند.

 جدول 9.   کدگذاری محوری در مقوله ها و مفاهیم مرتبط با پیامدها                                                                                                                                  

مفاهیم )کدهای باز(مقوله هاابعاد

دها
یام

پ

درک فرصت
1.		آموزش	دانش	آموزان	با	روش	های	ایده	پردازی

2.	برگزاری	جشنواره	ها	جهت	کشف	ایده
3.	آماده	سازی	دانش	آموزان	با	یادگیری	شایستگی	های	الزم	برای	ورود	به	بازار	کار

1.		آموزش	مهارت	های	ریسک	پذیری	و	تغییر	وضعیت	در	مواقع	لزومپذیرش ریسک
2.	درگیرکردن	دانش	آموزان	در	کارهای	عملی	و	فروش	محصول

 تربیت 
نیروی متخصص

1.		تربیت	منتورها	توسط	دانشگاه	کارآفرین	و	مراکز	رشد
2.	توجه	به	آموزش	کارکنان	مدارس	کارآفرین

3.	آموزش	های	تخصصی	به	هنرآموزان

é کدگذاری انتخابی )گزینشــی(: در	این	مرحله،	نظریه	پرداز	داده	بنیاد،	یک	نظریه	از	داده	های	
فی	مابیــن	مقوله	های	موجود	در	مدل	کدگذاری	محوری	را	به	نگارش	درمی	آورد	)اســترلینگ15،	

2009(.	الگوی	به	دست	آمده	از	تحلیل	داده	ها	به	شیوة	نظریة	داده	بنیاد	به	شکل	زیر	است:

درک	فرصت
پذیرش	ریسک
	تربیت	نیروی	

متخصص

موانع	ادراکی
موانع	عملیاتی

تعارضات

فرهنگ	سازی
مهارت	های	مدیریتی
برنامه	ریزی	عملیاتی
استفاده	از	فناوری

جذب	فناوری
برنامة	درسی
	انعطاف		پذیر

تربیت	افراد	کارافرین

منابع	انسانی
منابع	مالی
آموزش
ارتباطات

شبکه	سازی
پشتیبانی	فرهنگی

پیامدها:

شرایطمداخلهگر:

شرایطزمینهای:

عوامل علّی:راهبردها:

 شکل 1.   الگوی کیفیت بخشی مدارس فنی کارآفرین                                                                                                                                  
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بحث و نتیجه گیری
مقایسة	نظریة	ظهوریافته	با	ادبیات	تحقیق	و	بررسی	میزان	تفاوت	ها	و	شباهت	های	آن،	
آخرین	گام	از	تئوری	بنیادی	اســت،	زیرا	مقایســة	نظریه	با	پیشینة	موجود،	موجب	افزایش	
روایی	درونی،	تعمیم	پذیری	و	بهبود	ســطح	تئوری	پردازی	می	شود.	در	تشریح	الگوی	کیفی	
به	دســت	آمده،	می	توان	گفت	که	الگوی	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	وحرفه	ای	برای	تبدیل	به	
مدارس	کارآفرین	با	ادبیات	تحقیق	مطابقت	دارد.	این	مطابقت	مقوله	به	مقولة	بررسی	شده،	در	
اکثر	مقوله	ها	و	مفاهیم	استخراج	شده،	شباهت	هایی	با	پیشینة	تحقیق	مشاهده	می	شود.	البته	در	
تحقیقات	قبلی	به	برخی	از	متغیرها	کمتر	پرداخته	شده	یا	اصالً	پرداخته	نشده	است،	درحالی	که	
در	این	تحقیق	به	عنوان	متغیر	اصلی	در	الگوی	نهایی	شناسایی	شده	است.	در	توضیح	عوامل	
علی	در	الگوی	فوق،	6	مقوله	بر	اساس	ابعاد	درون	سازمانی	و	برون	سازمانی	در	مدارس	کارآفرین،	
به	عنوان	عوامل	اثرگذار	در	بروز	پدیده	محوری،	شناســایی	شدند:	1-	منابع	انسانی	)با	نتیجة	
تحقیقات	نصیری	و	سرچهانی،	1397؛	رحیمی،	1397(،	2-	منابع	مالی	)با	نتایج	نصراصفهانی	
و	همکاران،	1397؛	نصیری	و	ســرچهانی،	1397؛	پورآتشــی،	1399(،	3-	آموزش	)با	نتایج	
راشید16،	2000؛	صمدی	و	شیرزادی	اصفهانی،	1386؛	پورآتشی،	1399؛	خورسندی،	1396؛	
والیداینی	و	وینارنو،	2017(،	4-	ارتباطات،	5-	شبکه	سازی،	6-	پشتیبانی	فرهنگی	)با	نتایج	
نصیری	و	ســرچهانی،	1397؛	فهام	و	پرهیــزکار،	1397(	همخوانی	دارند.	در	مورد	دو	مقولة	

ارتباطات	و	شبکه	سازی	پیشینه	مشاهده	نشد.
é شرایط زمینه ای:	به	شرایط	خاصی	که	بر	کنش	ها	و	تعامالت	تأثیر	می	گذارد	بستر	گفته	
می	شــود.	بر	اساس	نتایج	این	پژوهش،	4	مقوله	شناسایی	شد.	این	یافته	ها	با	نتایج	تحقیقات	
پیشــین	نیز	مطابقت	داده	شــدند	که	در	ادامه	به	اختصار	آمده	اســت.	1-	فرهنگ	سازی	)با	
یافته	های	باشکوه	اجیرلو	و	همکاران،	1394؛	فهام	و	پرهیزکار،	1397؛	رحیمی،	1397(،	2-	
مهارت	های	مدیریتی	)با	یافته	های	باشکوه	اجیرلو	و	همکاران،	1394(،	3-	برنامه	ریزی	عملیاتی	
)با	یافته	های	مارلیه	و	همکاران،	2018(،	4-	اســتفاده	از	فناوری	)با	یافته	های	ابراهیم	زاده	و	
رشیدی،	1394؛	نصیری	و	سرچهانی،	1397؛	ستاری	و	همکاران،	1397؛	ایزونمی	و	اکافور17،	

2010(	مطابقت	دارد.
é شــرایط مداخله گر:	در	این	مطالعه،	آن	دســته	از	عواملی	که	به	طور	غیرمســتقیم	بر	
کارآفرین	شدن	مدارس	فنی	تأثیر	می	گذارند،	شناسایی	و	طبقه	بندی	شده	است.	بر	این	اساس،	

سه	مقولة	موانع	ادراکی،	موانع	عملیاتی	و	تعارضات	شناسایی	شد.
é راهبردها:	بر	اســاس	یافته	های	پژوهش،	مهم	ترین	رهیافت	های	کارآفرین	شدن	مدارس	
فنی	وحرفــه	ای،	جذب	فناوری،	برنامة	درســی	انعطاف	پذیر	و	تربیت	افراد	کارآفرین	اســت.	
بااین	حال	چگونگی	تحقق	الگوی	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	وحرفه	ای	کارآفرین	تحت	تأثیر	
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مجموعه	عوامل	مداخله	گر	و	بسترهای	حاکم	)زمینه	ای(	قرار	دارد.
é پیامدها: بر	اســاس	یافته	های	پژوهش،	اجرایی	شدن	الگوی	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	
کارآفرین	منجر	به	بروز	سه	پیامد	اصلی	1-	درک	فرصت،	2-	ریسک	پذیری	و	3-	تربیت	نیروی	

متخصص	در	مدارس	فنی	وحرفه	ای	می	گردد.
با	توجه	به	یافته	های	پژوهش،	در	راستای	کیفیت	بخشی	مدارس	فنی	کارآفرین	که	حاصل	
مطالعات	گستردة	تحقیقات	پیشین	و	انجام	مصاحبه	های	عمیق	با	استادان	دانشگاه	و	خبرگان	
کارآفرینی	بود،	با	هماهنگی	و	توجه	همه	جانبة	ابعاد	مختلف	اعم	از	شــرایط	علّی،	زمینه	ای،	

مداخله	گر	میسر	خواهد	بود.

پیشنهادها
بر	اساس	یافته	های	پژوهش،	قابلیت	درک	فرصت	توسط	افراد	یک	جامعه،	عامل	سازنده	
برای	کسب	وکارهای	نوپا	و	بروز	رفتارهای	کارآفرینانه	است.	ازآنجاکه	بازار	داخلی	کشور	بازاری	
بزرگ	محسوب	شده،	میزان	شهرنشینی	و	تنوع	تقاضا	نیز	در	ایران	تقریباً	باالست،	فرصت	زیادی	
برای	کارآفرینی	در	کشور	وجود	دارد،	اما	افراد	جامعه	در	درک	فرصت	ها	ضعیف	بوده	و	به	اندازه	
کافی	قادر	به	تشخیص	و	استفاده	از	آن	ها	نیستند.	برای	بهبود	این	ضعف،	الزم	است	از	اصالح	و	
توسعة	سیاست	های	آموزشی	بهره	گرفت.	ترس	از	شکست	یکی	از	مهم	ترین	موانع	برای	شروع	
یک	کسب	وکار	اســت.	پرهیز	از	راه	اندازی	بنگاه	های	پرریسک	می	تواند	تولد	کارآفرینی	را	به	
تأخیر	اندازد.	پذیرش	ریسک	و	عدم	ترس	از	شکست	در	بین	افرادی	که	فرصت	ها	را	تشخیص	
می	دهند	و	از	قابلیت	های	الزم	هم	برخوردارند،	تا	حد	زیادی	به	میزان	ریســک	کسب	وکار	و	
کیفیت	محیط	کلی	کسب	وکار	بستگی	دارد.	محیط	مساعد	و	ریسک	پایین	کسب	وکار	ازجمله	
الزامات	توسعة	کارآفرینی	در	کشورها	محسوب	می	شود.	توجه	سیاست	گذاران	به	آن	ها	می	تواند	
ریسک	کسب	وکار	در	کشور	را	کاهش	دهد.	لذا،	توجه	بیشتر	سازمان	آموزش	فنی	وحرفه	ای	به	

این	مقوالت	توصیه	می	گردد:
	آموزش	های	تخصصی	کارآفرینی	متناسب	با	ِحَرف	مختلف؛

	برقراری	انطباق	نظام	آموزشی	با	نیاز	بازار؛
	توانمندسازی	استارت	آپ	ها	و	بهبود	شایستگی	های	مدیریتی؛

	ایجاد	زنجیرة	آموزش،	مشاوره	و	کسب	وکار.
نقشه	های	مفهومی	با	استفاده	از	بیان	استانداردها	و	طرح	های	انتخاب	مفاهیم	مورد	
توجــه	قرار	می	گیرد	)میکــر	و	زیمرمان80،	2020(.	بنابراین،	تمــام	موارد	فوق	می	تواند	
ســرمایه	گذاری	های	کالن	در	زمینة	استفاده	از	نقشــه	های	مفهومی	به	عنوان	ابزارهای	

ارزشیابی	نوین	را	توجیه	کند.
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