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 هاي آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به  الگوسازي مفهومی تأثیر مؤلفه

 کاردانش  هاي نرستانهدر کسب و کار 

  
  4حبیب جعفري و 3انگیزان ، سهراب دل2صبا امیري1، 1نادر نادري

  ،دانشگاه رازيیریت کارآفرینی، ارشد مد دانشجوي کارشناسی2 ،دانشگاه رازياستادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، 1
  دانشگاه رازياستادیار گروه آمار، 4 ،دانشگاه رازياستادیار گروه اقتصاد، 3

  25/7/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 12/4/1394 تاریخ دریافت:
 

 چکیده
آن زمـانی   بـاارزش پیامـدهاي   واي شـناخته شـده    رشته انش میانیک د عنوان بهامروزه کارآفرینی       

آموزي رابطه تنگاتنگی  و مهارت میان کارآفرینی که آنجا ازشود. که از سنین پایین آغاز  گردد میآشکار 
هـاي آمـوزش کـارآفرینی بـر نگـرش       تـأثیر مؤلفـه  وجود دارد، هدف این پژوهش الگوسازي مفهومی 

هـاي آمـوزش کـارآفرینی شـامل      مؤلفـه هـاي کـاردانش اسـت.     هنرستان به کسب و کار در هنرجویان
سبک «، »فضا و تجهیزات آموزشی«، »هاي مربیان ویژگی«، »هاي شخصیتی هنرجویان ویژگی«متغیرهاي 

الگوهـاي  «و » هـاي آمـوزش   شـیوه «، »محتواي آمـوزش «، »مشاوره تحصیلی و شغلی«، »رهبري تحولی
و اطالعـات   شـده  اسـتفاده رویکـرد توصـیفی    ازدر این مطالعه تند. هس» تربیتی هنرجویان در خانواده

، بـا اسـتفاده از   موردنیاز آن از طریق مطالعه و تحلیل دقیق ادبیات نظري و پیشـینه داخلـی و خـارجی   
هـاي آمـوزش    مؤلفـه «از تشـریح مفـاهیم    اي گردآوري شده است. در این نوشتار پـس  روش کتابخانه

موجـود در ایـن حیطـه    هـا و الگوهـاي    مدلتجارب، به بررسی  »و کار  نگرش به کسب«و  »کارآفرینی
اسـتفاده از مربیـان   الگوي مفهومی پـژوهش ارائـه گردیـده اسـت. همچنـین       درنهایتپرداخته شده و 

هـاي آمـوزش ترکیبـی و خالقانـه، اسـتفاده از مشـاوران        گیـري از شـیوه   کارآفرین و متخصص، بهـره 

                                                             
 amiri.saba00@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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تعدادي از راهکارهاي بهبود  عنوان بهها و غیره،  وآوري در هنرستانمخصوص کارآفرینی، بهبود فضاي ن
  اند. هاي کاردانش بیان شده هاي آموزش کارآفرینی در هنرستان مؤلفه

  
  

  نگرش به کسب و کار، کاردانش، مهارت، هنرجوآموزش کارآفرینی، : هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
شـود (مبـارکی و همکـاران،     ي در اقتصاد یاد میمتغیري با نقش کلید عنوان بهامروزه از کارآفرینی 

توان گفت کارآفرینی یک فرایند پویا است نه یک حادثه ایستا و  هاي مختلف، می با تحلیل دیدگاه ).1391
یل اقدامات ضروري در راستاي تجزیه و تحل سري یک ریزي و پیگیري ، مستلزم طرحنظر فراي بر اساس

. )1993فـري،  ( بـرداري از آن اسـت   کار، تأمین مالی و بهـره  ب وکساندازي یا گسترش  ها، راه فرصت
توان کـارآفرین تربیـت کـرد     دهد با آموزش میکشورها نشان می اکثرهاي آموزش کارآفرینی در  تجربه

هـاي آمـوزش    گذراندن دوره صرف بهاین نکته ضروري است که  . توجه به)1391، نگار فر و مه پیکري(
نگـرش  نیز داشته باشـد.   کار ن نخواهد شد، بلکه باید نگرش مثبتی به کسب وکارآفرینی، فرد کارآفری

آمـادگی روحـی و   و  ،یـا وضـعیت   ي واکنش ویژه نسبت به یک فرد، شـی عبارت است از آمادگی برا
 .)1392پور و همکـاران،   گویند (عسگري  کار کار را نگرش به کسب و اندازي کسب و روانی براي راه

رکـن اساسـی تربیـت     عنـوان  بـه وزارت آمـوزش و پـرورش   ت دنیـاي کنـونی،   تحـوال در سو از دیگر
وجـه ویـژه داشـته و راهکارهـایی جهـت توسـعه و       تهاي انسانی، به تقویت روحیه کارآفرینی  سرمایه
سازي آن ارائه داده اسـت. یکـی از مصـادیق اجرایـی نمـودن ایـن راهکارهـا، رشـد و توسـعه           نهادینه

هاي هنرستانی اسـت کـه کـارآفرینی     عبارت دیگر آموزش کاردانش یا بهاي و  هاي فنی و حرفه آموزش
 عنـوان  بـه شـاخه کـاردانش   ). 1392 ،رود (سـحرخیز  مـی  شـمار  هـا بـه   گونه آمـوزش  خصیصه بارز این

شود کـه در جهـت ارتقـاي     هایی اطالق می اي از نظام آموزش متوسطه، به مجموعه برنامه زیرمجموعه
آمـوزان و نیـز شـکوفایی اسـتعدادهاي نهفتـه آنـان،        هاي الزم در دانش دانش کاربردي و ایجاد مهارت

انـدازي   آمـوزش کـارآفرینی و راه   هدف عمده ).1375لویی کهریزي،  (حمزه اند ریزي و اجرا شده طرح
الزم بـراي   ه فراگیـران اعتمـاد بـه نفـس    ایـن اسـت کـ    کـاردانش هاي  هاي اقتصادي در هنرستان بنگاه

انـد در عمـل بکارگیرنـد و یـاد بگیرنـد کـه        و بتوانند دانشی را که فراگرفته خوداظهاري را کسب کنند
   ).1391نگار،  و مهفر  برداري قرار دهند (پیکري ها را شناسایی کنند و مورد بهره چگونه فرصت
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بـراي مقـاطع تحصـیلی پایـه در جهـت ارتقـاي فرهنـگ        رغم اهمیتی که آموزش کـارآفرینی   علی  
بـه غیـر از   قـرار داشـته و    هـا  وزش کارآفرینی بر دوش دانشگاه، بار اصلی آمکارآفرینی در کشور دارد

 تغییرشود. لذا  هاي کاردانش، در سایر مراکز آموزشی، به مسأله آموزش کارآفرینی پرداخته نمی هنرستان
دوره ابتـدایی و دبیرسـتان    زیـرا ها به مدارس حائز اهمیت اسـت،   آموزش کارآفرینی از دانشگاه مکان

هـاي کارآفرینانـه در    تـرین سـطح آمـوزش رسـمی در ایجـاد و توسـعه رفتارهـا و نگـرش         کننده نتعیی
هدف از انجام این پژوهش طراحـی یـک الگـوي مفهـومی در      بر همین اساس باشند. آموزان می دانش

هـاي   هاي آموزش کارآفرینی بر نگـرش هنرجویـان بـه کسـب و کـار در هنرسـتان       رابطه با تأثیر مؤلفه
هاي  ، پیشینه داخلی و خارجی و مدلنظري پس از بررسی دقیق ادبیاتاست. در همین راستا کاردانش 

هـاي   د مؤلفـه راهکارهـایی در جهـت بهبـو   به تدوین و طراحی الگوي مفهومی پرداخته شده و  ،مرتبط
  آموزش کارآفرینی ارائه شده است.

  

  و پیشینه پژوهش مروري بر ادبیات موضوع
جموع متغیرهاي عوامل آموزشی، عوامل فردي، عوامل تحصیلی مارآفرینی: هاي آموزش ک الف) مؤلفه

). هر نظام آموزشی داراي شـش  1386پور و همکاران،  خسرويهاي آموزشی نام دارند ( مؤلفه شغلیو 
عبارتند از: مبـانی نظـام    کهباشد که با یکدیگر داراي ارتباط تنگاتنگ و چندجانبه بوده  مؤلفه اصلی می

). به گفته 1392، نگار هاي آموزش (مه نامه و روشزماندهی، مدرسان، فراگیران، محتواي برساآموزشی، 
هاي آموزشی در شاخه کاردانش به سه دسته درونـدادها، فراینـدها و برونـدادها     ) مؤلفه1384صالحی (
، ت، تجهیـزا ، کارکنـان جویـان، هنرآمـوزان، مـدیریت   هاي درونداد شامل: هنر شوند که مؤلفه تقسیم می

آمـوزان،  هـاي هنر  هـاي هنرجویـان، فعالیـت    هاي فرایند شامل: فعالیـت  ، مؤلفهبودجه و فضاي آموزشی
هـاي پژوهشـی و روابـط     ، فعالیـت هـاي کارکنـان   برنامه، فعالیت فوق هاي ، فعالیتهاي مدیریت فعالیت

سه عنصر معلم،  رآفرینی هستند؛آموختگان، تحقق اهداف و کا هاي برونداد شامل: دانش انسانی، و مؤلفه
هاي آموزشـی،   هاي مرتبط با مؤلفه اي برخوردارند و در بررسی ترتیب از اهمیت ویژه  شاگرد و محتوا به

همـواره در  » محتوامحـور «و » شاگردمحور«، »محور معلم«هاي  ها را نادیده گرفت، زیرا آموزش نباید آن
در فراینـد آمـوزش، محـور باشـد کـه      توانـد   اند. معلم از این جهت می طول دوران تاریخ وجود داشته

هـاي   هاست و همه فعالیت که محور اصلی همه فعالیت رو ازاینکارگزار اصلی این فرایند است؛ شاگرد 
 واز آن جهت که شامل اطالعات یابد؛ محتوا هم  معلم براي انتقال محتواي آموزشی براي او تدارك می

یابد. گذشته از ایـن، شـیوه آمـوزش هـم      تقال میانیادگیري  -در جریان یاددهیاست که  هایی مهارت
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بر چهار مؤلفه نامبرده، فضـا   . عالوه)1382زاده،  گرد است (ابراهیمحاصل تعامل میان محتوا، معلم و شا
 انـد   مؤلفه آموزشی موردبررسی قرار گرفته عنوان بههاي مرتبط  و تجهیزات آموزشی نیز در اکثر پژوهش

 تأکیـد بـر   کـه در ایـن پـژوهش    بـا توجـه بـه ایـن    دهند.  خود قرار می یرثتحت تأفرایند یادگیري را و 
آموزش کارآفرینی است، سه متغیر دیگر شامل مـدیریت هنرسـتان در قالـب سـبک      الگوسازي مفهوم

هـاي   مؤلفـه بـه   وهاي تربیتـی هنرجویـان در خـانواده   رهبري تحولی، مشاوره تحصیلی و شغلی، و الگ
، میان سبک رهبري تحولی با کارآفرینی سازمانی، میان مطالعات بر اساسزیرا  اند، آموزشی افزوده شده

با نگـرش  والدین  هاي تربیتی و همچنین میان شیوه ،شغلی هنرجویان تحصیلی و تصمیماتمشاوره با 
  شده است:  ارائه 1 جدول درتعاریف این متغیرها فرزندان، ارتباط مثبتی وجود دارد. 

  
  .هاي آموزش کارآفرینی به تفکیک فهتعاریف مفهومی مؤل -1 جدول

 متغیر تعریف
یک نیرومحرکه  مثابه بههایی که یک فرد دارد و این خصوصیات  ها، رفتارها و دیدگاه ها، نگرش به مجموع صفات، ارزش

طلبـی،   هـایی ماننـد اسـتقالل    . ویژگـی )1392شـود (قـدس علـوي،     کنند، ویژگی شخصـیتی گفتـه مـی    براي او عمل می
 طلبی و غیره. ، کنترل درونی، توفیقپذیري ریسک

هاي  ویژگی
شخصیتی 
 هنرجویان

هاي فردي شاگردان، قدرت هدایت کالس  هاي مربیان، مجهز بودن به خصوصیاتی چون: توجه به تفاوت منظور از ویژگی
قـدرت   به تدریس، صبر و بردباري، رعایت انصاف، آراستگی ظاهر، )، عالقه1382(خنیفر،  هاي آموزشی سمت هدفبه 

 بیان و غیره است.

هاي  ویژگی
 مربیان

). 1388واجارگاه،  گیرد (فتحی یادگیري در درون آن انجام می -فرایندهاي یاددهیفضاي آموزشی عنصري است که کلیه 
توانند در محیط آموزشی، شرایطی را به وجـود آورنـد کـه    شود که میتجهیزات آموزشی نیز به کلیه امکاناتی اطالق می

 ).1388زاده و شکراللهی،  ي مؤثرتر صورت گیرد (خاقانییادگیر

فضا و 
تجهیزات 
 آموزشی

رود، کار کنند: ارتقاي سطح آگاهی  انگیزند تا بیشتر از آنچه انتظار می تحولی به سه طریق زیردستان خود را برمیرهبران 
خاطر سازمان؛ و ارتقاي  از منافع فردي بهها؛ واداشتن زیردستان به فراتر رفتن  زیردستان از ارزش نتایج و طرق حصول آن

 ).1387بند،  سطوح نیازهاي زیردستان به نیازهاي مرتبه باالتر (عالقه

سبک رهبري 
 تحولی

آورد، او را درطی  وجود می آموز به  کارکرد مشاوره آن است که با تنظیم برنامه درسی منسجم که حداکثر انگیزه را در دانش
ه تحصیل یا اشتغال هدایت کند. مشاوره شغلی مکمل مشاوره تحصیلی است که مخصوصاً براي مسیر آینده در جهت ادام

 ).1391هاي هنرستانی واجداهمیت است (حسینی بیرجندي،  شاخه

مشاوره 
تحصیلی و 

 شغلی
ت نخستین گام در تحقق اهداف آموزشی، انتخاب محتواي آموزشی مناسب و مطلوب است. محتوا، ماده برنامه درسی اس

باشد. محتوا همچنین به فرایندهاي شناختی اشاره دارد که یادگیرندگان در  ها می که شامل حقایق، مفاهیم، اصول، و نظریه
 ).1388دهند (فتحی واجارگاه،  موقع تفکر درباره محتوا مورداستفاده قرار می

محتواي 
 آموزش

هدف آموزشی خاص، یا بجاي گذاردن یک اثـر  شیوه آموزش به روش سازماندهی یادگیري با هدف برآورده شدن یک 
شود. به طورکلی به مجموعه تدابیر منظمی که براي رسیدن به هـدف، بـا توجـه بـه شـرایط و       یادگیري خاص گفته می

 .)1983چانگ، ( شود، شیوه آموزش گویند امکانات اتخاذ می

هاي  شیوه
 آموزش

بر این، شامل معیارها و  گیرند. عالوه بیت فرزندان خود به کار میهایی است که والدین براي تر ها و نگرش روشبه معناي 
 ). 1392علوي،  کنند (قدس قوانینی است که براي فرزندان خود وضع می

الگوهاي 
 تربیتی 
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رو دارد، نخسـت   آموزش کارآفرینی در رابطه با افراد دو گزینه پـیش ار: ک ب) نگرش به کسب و
هـاي کـارآفرینی در فراگیـران کنـد، و دوم، بـراي       ها و مهارت ، ویژگیها روحیه» ایجاد«که اقدام به  این

). طبق 1388ابد (بارانی و همکاران، و سو ی  هاي کارآفرینانه در آنها سمت ها و مهارت ویژگی» پرورش«
ها عبارتند از: نیت کارآفرینانه، نگـرش بـه    کار در دانشگاه مطالعات انجام شده، ابعاد نگرش به کسب و

نگرش به پول، نگرش به تغییر، نگرش به کارآفرینی، ادراك از محیط دانشگاه، حمایت محیطی  رقابت،
طور که اشـاره شـد آمـادگی روحـی و روانـی بـراي        همان). 1392و موانع محیطی (مقیمی و رمضان، 

نیـت   :در ایـن پـژوهش مجمـوع پـنج بعـد     اندازي کسب و کار را نگرش به کسب و کار گویند که  راه
، (میزان عالقمندي بـه کسـب درآمـد)     ، نگرش به پول(حالت آگاهانه ذهن پیش از عمل)  نانهکارآفری

(میـزان عالقمنـدي بـه تنـوع و     ، نگرش به تغییـر  (میزان عالقمندي به رقابت) پذیري نگرش به رقابت
، متغیـر  انـدازي کسـب و کـار)    محـیط جهـت راه   میزان نوآور بودن( و ادراك از محیط هنرستانتغییر) 

  اند. دادهکار را تشکیل  گرش به کسب ون
هـاي کـاردانش بـا     ارزشـیابی هنرسـتان  «) با عنوان 1385پژوهش درانی و صالحی ( در پیشینه داخلی.

وضعیت موجود » ها منظور پیشنهاد چارچوبی براي بهبود کیفیت این هنرستان به 1استفاده از الگوي سیپ
 پـور و همکـاران   خسـروي مطلوب ارزیابی شـده اسـت.   در هر سه بخش درونداد، فرایند و برونداد، نا

اکـز  هاي آموزشی بر توانمندي کارآفرینانه دانشـجویان مر  ) پژوهشی را براي بررسی تأثیر مؤلفه1386(
هـاي آموزشـی،    هـاي مدرسـان، روش   نشـان داد توانـایی   آنهاي  دادند که یافتهکاربردي انجام  -علمی

هـاي اثرگـذار آموزشـی هسـتند کـه نیـاز بـه         جملـه مؤلفـه  آموزشی، از تجهیزات و محتواي آموزش، 
  این نتیجه دست یافتند کـه عوامـل درون   به خود در پژوهش )1387امیري و مرادي (اصالحات دارند. 

مـالی،   -هـاي مدرسـان، ویژگـی نظـام اداري     دانشگاهی شامل سبک مدیریت، محتواي دروس، ویژگی
زاده و  پژوهش ابراهیماثرگذارند.  آنان نگرش کارآفرینانه هاي دانشجویان بر عملکرد کارکنان، و ویژگی

) با تمرکز بر طراحی مدل مناسب براي آموزش بزرگسـاالن کشـور، یـازده مؤلفـه     1388محمدداودي (
، رویکردهـاي  هـاي مربیـان، فضـا    ، مـدیریت، مهـارت  هاي فناوري که مؤلفه  آموزشی را شناسایی کرده

ارزشیابی، محتواي آموزشـی،  هاي  بین بر مؤلفه متغیرهاي پیش عنوان هبریزي آموزشی  یادگیري، و برنامه
گذارند. حـاجی میررحیمـی و مخبـر    متغیر مالك اثر عنوان بههداف ها، و ا ها و صالحیت ها، نقش روش

اند که محتواي آموزش کارآفرینی بهتـر اسـت شـامل     این نتیجه دست یافته ) در پژوهش خود به1388(
                                                             
1- CIPP 
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این نتیجـه دسـت    ) به1390باشد. الیاسی و همکاران ( کار د تدوین طرح کسب ومباحث کاربردي مانن
کار  مربی، برقراري ارتباط اثربخش، ایجاد و اداره کسب ومربی، یاددهی یافتند که پنج مقوله: یادگیري 
است که یک مربی کارآفرینی باید به آن مجهز  هایی مهارتکار از جمله  نوپا، و تحلیل محیط کسب و

) نشان دادند که بین سبک رهبري تحولی و ارتقاي دانشگاه به سمت 1390قهرمانی و همکاران (د. باش
ایـن نتیجـه    ) در پژوهش خـود بـه  1391تابلی و همکاران (وجود دارد.  مثبتیسازمان کارآفرین، رابطه 

یج پـژوهش  نتا دست یافتند که میان سبک رهبري تحولی با خالقیت کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
ریزي براي آینـده   ، و در نهایت برنامهامکاناتکه عناصر مشاوره، کتاب درسی،  داد) نشان 1391نبئی (

) در پـژوهش خـود نشـان    1393کردنائیچ و همکـاران ( درنهایت، التحصیالن کافی نیست.  شغلی فارغ
    .دارد تمثب دادند که افزایش تحصیالت پدر و مادر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان نقش

ارزیـابی  «) بر این باور است که در ارزشیابی مدرسـه بایـد عـواملی نظیـر     1988نوو ( .پیشینه خارجی
توجـه قـرار    را مورد» آموزان دانش«و » کارکنان«، »معلمان«، »مواد آموزشی«، »ها ها، پروژه ها، طرح برنامه

که نحوه تأمین گرما، نور و تهویـه  دهد  ) نشان می2003پژوهش الکدي و همکاران ( .)1988نوو، ( داد
نتایج پژوهش هـاوارد   .)2003ال کادي و همکاران، ( فضاي آموزشی از اهمیت زیادي برخوردار است

هاي افراد  هاي شخصیتی کارآفرینانه با توانایی ) نشانگر آن است که رابطه مستقیمی میان ویژگی2004(
یـک چـارچوب   ) در پژوهش خـود  2008ایلی (فایول و گ .)2004هاوارد، ( در کارآفرینی وجود دارد

انـد. بـر اسـاس ایـن پـژوهش، دوره       میان کارآفرینی و نظام آموزش و پرورش ترسیم کرده رامفهومی 
خصوص قبل  آموزش کارآفرینی باید از طریق طراحی دقیق محتواي دروس و شناخت جامعه هدف، به

ي شده و در این مدل بـه اهـداف آمـوزش،    ریز هاي کارآفرینی برنامه از قرار گرفتن در معرض آموزش
آموزان توجه  هاي آموزش، متناسب با دانش ها و تکنیک کارگیري روش هاقتصادي و ب -سطوح اجتماعی

این نتیجه دست یافتنـد   ) در پژوهش خود به2010سانیا و همکاران ( اُبی .)2008فایول و گیلی، ( گردد
هـاي درسـی و روش    از طریـق تـدوین محتـواي برنامـه     پیش از هرچیز که نگرش مثبت به کارآفرینی

دهـد کـه    ) نشان مـی 2010پژوهش ایوانز ( .)2010، سانیا و همکاران اُبی( شود تدریس مؤثر محقق می
نتایج پـژوهش   .)2010اوانس، ( آموزان مؤثر است کیفیت ساختمان مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش

هاي والدین به اندازه مربی در تعیین نگـرش    عالیتهاي اجتماعی و ف حمایت نشان داد که) 2012تاپ (
بر روي ) در پژوهشی 2014کاران (کوتیم و همدر نهایت،  .)2012تاپ، ( هنرجویان اثرگذار بوده است

محتـوا و روش آمـوزش    عنـوان  بـه کشور اروپایی، به این نتیجه دست یافتند کـه آنچـه    17دانشجویان 
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ود، مناسـب نیسـت و آمـوزش کـارآفرینی نیازمنـد مشـارکت       شـ  کارآفرینی در این کشورها ارائـه مـی  
   .)2014کاتیم و همکاران، ( انش مربی کارآفرینی استدانشجویان در فرایند تدریس و مهارت و د

هایی که بـه ارائـه یـک     تعداد پژوهش :هاي مرتبط با الگوي مفهومی پژوهش مدل  وچارچوب نظري 
هاي کاردانش پرداخته باشـند، انـدك    هنرستان ش کارآفرینی درهاي آموز الگو و مدل در رابطه با مؤلفه

، انجام پذیرفتهها  زیرا عمده مطالعات در رابطه با ارزشیابی کیفیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه ؛است
هـاي   هاي کاردانش مختص نظام آموزشی ایران هستند و در سایر کشورها هنرستان همچنین هنرستانو 

 عنـوان  بـه . لذا در این پژوهش این مسـأله  دآموزي مشغول به کارن کز مهارتمرا وانعن بهاي  فنی و حرفه
در وضـعیت آمـوزش کـارآفرینی    نوآوري مدنظر قـرار داده شـد تـا مـدلی بـراي بـه چـالش کشـیدن         

ها براي طراحی الگوي  در این بخش به بررسی چند مدل که از آنهاي کاردانش طراحی شود.  انهنرست
   .شود پرداخته می ه،مفهومی استفاده شد

پیوسته است که براي تحقق هدف  هم  اي از اجزاي به سیستم مجموعهیک : 1الگوي عناصر سازمانی )1
عبارت است از: درونداد، فرایند و برونداد. این سه عنصر در  سیستمیابد. اجزاي اصلی  معینی استقرار می

دها پس از گذشتن از فرایند اشد که دروندااالصول باید چنان در تعامل ب تماس با محیط پیرامونی، علی
 استفاده از الگوي عناصر سازمانی . با)1374، مشایخ و بازرگان( ، برونداد موردانتظار را حاصل کندتغییر

 نمایش داد: 1 شکلصورت  توان یک نظام آموزشی را به میکه در قالب یک سیستم است، 

 
 .)1374، نمشایخ و بازرگاالگوي عناصر سازمانی ( -1 شکل

  

                                                             
1- Organizational Elements Model (OEM) 
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  گیري عوامل نظام آموزشگاهی عبارتند از: نشانگرها براي اندازه) 1383به گفته بازرگان (
تـرین عوامـل منظـور     مهم ازجملهعوامل درونداد: در میان عوامل درونداد نظام آموزشی، سه عامل  -

بـاره رفتـار   هدف از ارزیابی یادگیرندگان آن اسـت کـه در   ؛ یادگیرنده، مدرس و برنامه درسی؛شود می
هـاي   هاي آموزشی قضاوت به عمل آید و مطلوبیت ویژگی ها یا دوره کنندگان در برنامه ورودي شرکت

دومین درونـداد   عنوان بهآشکار شود. مدرسان  یادشدههاي  ها یا دوره آنان در رابطه با مشخصات برنامه
شوند که بایـد ارزیـابی شـوند.     نظام اصلی آموزشی منظور میعامل سومین  عنوان بهبرنامه درسی نیز و 

ها توجه  عوامل درونداد هستند که در ارزیابی نظام آموزشی به آن ازجملهفضا و تجهیزات آموزشی نیز 
، هـا  گیـري وسـعت فضـاي کالبـدي، آزمایشـگاه      ایـن عوامـل بـه انـدازه     شود. نشانگرهاي مربوط به می

 پردازند.  ها می ندر دسترس قرار داشتن آاي و  و کارهاي فنی و حرفه هاي دیداري و شنیداري دستگاه

 -توان سه دسـته فراینـد را مـوردنظر قـرار داد: فراینـد سـاختی       عوامل فرایند: در نظام آموزشی می -
(میزان مطلوبیت راهبردهاي یادگیري  -فرایند یاددهی(میزان مطلوبیت مدیریت منابع انسانی)؛  سازمانی
 . (میزان مطلوبیت خدمات پشتیبانی و رفاهی) قراري اموربر -و فرایند پشتیبانییادگیري)  -یاددهی

عوامل برونداد: در ارزیابی یک نظام آموزشی منظور آن است که درباره مطلوبیت برونداد نهـایی و   -
) سـطح دانـش و   1عمـل آیـد. ایـن برونـدادها شـامل       هاي نظام قضاوت به پیامدها در مقایسه با هدف

 هاي آموزشی هستند.  ) آثار برابري فرصت3) نگرش، و 2هاي کسب شده،  مهارت

به سنجش نیازها ( یابی است: زمینهششامل چهار نوع ارز )2(شکل این الگو : الگوي ارزیابی سیپ )2
هاي کلی برنامه  که هدف شود. در صورتی ها و امکانات بالاستفاده پرداخته می و مسائل موجود، فرصت

هـاي موجـود،    بـراي سـنجش قابلیـت   (، درونـداد  ت)ه پرداخاز قبل آشکار نباشند، باید به ارزیابی زمین
هاي منظور شـده بـراي اجـراي راهبردهـا، تشـکیالت،       راهبردهاي ممکن جهت تحقق اهداف و روش

بینـی مشـکالت اجرایـی در     منظور تشـخیص یـا پـیش    به( ، فرایند)شود ها و سایر منابع انجام می روش
 برونـداد  و )آید عمل می ها به وبیت فرایند اجراي فعالیتهاي آموزشی و میزان مطل جریان انجام فعالیت

منظور مرتبط کردن برونداد برنامه آموزشی با عوامل مربوط به زمینه، درونداد و فراینـد ایـن برنامـه      به(
 ).1383(بازرگان، ) ها پی برد است تا از این طریق بتوان به ارزش و مطلوبیت آن
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  .)1383ان، بازرگالگوي ارزشیابی سیپ ( -2 شکل

 
) در پـژوهش  1385درانـی و صـالحی (  هاي فنی:  مند هنرستان مدل مفهومی براي ارزشیابی نظام )3

را به  3شکل هاي عملی پژوهش، مدل پیشنهادي  بخشی به گام مند و با تنوع خود، با اعمال رویکرد نظام
که شـامل عوامـل    اند هاي کاردانش ارائه کرده طور ویژه هنرستان هاي فنی، و به منظور ارزیابی هنرستان
  :باشد و ارزشیابی و بازخورد می درونداد، فرایند، برونداد

  
.)1384هاي کاردانش (صالحی،  مند هنرستان منظور ارزشیابی نظام  مدل پیشنهادي به -3 شکل  

 
یـک   عنـوان  بـه است که  )4 (شکل الگوي دیگر، مدل سیستمی دانشگاهشگاه: الگوي سیستمی دان )4

آن  بـر اسـاس  گذاران آموزش عالی کشـور قـرار گرفتـه و     ریزان و سیاست مدل بومی موردتوجه برنامه
ریـزي   از سـوي مؤسسـه پـژوهش و برنامـه    » ریزي توسعه دانشـگاهی  راهنماي برنامه«الگویی با عنوان 
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مراکز آموزش عالی کشور قرار گرفته است. در این مدل هفت قسمت از طریق  آموزش عالی در اختیار
سـازند (امیـري و مـرادي،     اند و اهداف دانشگاه را محقـق مـی   ارتباطات سیستمی با یکدیگر در تعامل

1387.( 

 

  
  .)1387ي و مرادي، به نقل از امیر 1385یمانی و آراسته، دهنده آن ( نظام آموزشی دانشگاه و عناصر تشکیل -4 شکل

  
رسد که یکی از اجزاي مهم تأثیرگذار در نظام آموزشـی دانشـگاه بـا عنـوان محتـواي       نظر می اما به  

دروس به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، این عنصر نیز به دیگر عناصـر و اجـزاي   
براي بررسی عوامـل درون  بهتر است بنابراین ). 1387، امیري و مراديشود ( نظام دانشگاهی اضافه می

  شود: استفاده  5 ه شده در شکلدانشگاهی از مدل ارائ
  

  
  .)1387(امیري و مرادي، دهنده نظام دانشگاهی  عناصر تشکیل -5 شکل
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هـاي   تـأثیر مؤلفـه  مفهـومی  الگـوي  ، چارچوب نظريبر اساس  :پژوهشمفهومی  سازي؛ الگوها یافته
ترکیبی از صورت  به، هاي کاردانش ن به کسب و کار در هنرستانآموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویا

علـت   است. در این پـژوهش بـه  طراحی شده هاي مختص این پژوهش  همراه نوآوري مدل باال به چهار
وجود اطالعات قبلی درباره سابقه و پیشینه موقعیت فعلی و نیز اجرا شـدن برنامـه آموزشـی، بررسـی     

هـاي مناسـب    ها و پاسـخ  ررسی عوامل درونداد به علت اینکه هنوز برنامهاي ضرورت ندارد. اما ب زمینه
هاي آموزشـی بـا توجـه بـه      حل سازي راه براي مسأله آموزشی تدوین نشده و نیاز به تدوین و متناسب

منظور تبیین پیامدهاي برنامه و تعـدیل   خصوصیات موقعیت فعلی برنامه است، بررسی عوامل فرایند به
یی، و همچنین بررسی برونداد پژوهش براي ضـرورت پاسـخگو بـودن نتـایج برنامـه      راهبردهاي اجرا

  آموزشی نسبت به دروندادها و فرایندها، ضرورت دارد.
هـاي شخصـیتی    هـاي ویژگـی   هـاي بررسـی شـده، مؤلفـه     هاي موجود و پـژوهش  به مدل با توجه  

هاي  اد یک نظام آموزشی، مؤلفهدروند عنوان بههاي مربیان، فضا و تجهیزات آموزشی  هنرجویان، ویژگی
یادگیري، سبک رهبري تحـولی در قالـب راهبـرد     -محتوا و شیوه آموزش در قالب راهبردهاي یاددهی

 عنـوان  بـه برقـراري امـور،    -سازمانی، و مشاوره تحصیلی و شغلی در قالب راهبرد پشـتیبانی  -ساختی
یـر وابسـته ایـن پـژوهش را تشـکیل      کار کـه متغ  فرایند نظام آموزشی، و نگرش هنرجویان به کسب و

پذیري، نگرش به تغییر، نیت کارآفرینانه  دهد و خود متشکل از ابعاد نگرش به پول، نگرش به رقابت می
برونداد نظـام آموزشـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. متغیـر         عنوان بهو ادراك از محیط هنرستان است، 

که در زمره درونداد یا فراینـد نظـام آموزشـی قـرار     الگوهاي تربیتی هنرجویان در خانواده نیز، از آنجا 
، به طور مستقیم بـر  دهد آموزش را تحت تأثیر قرار می کل فرایند اي، زمینهمتغیر  یک و مانندگیرد  نمی

   گذارد. متغیر وابسته اثر می
در قالب یک الگوي سیستمی و مشابه با الگوي ارزیـابی سـیپ ارائـه    این اساس، مدل مفهومی بر   

که شامل درونداد، فرایند و برونداد است. چارچوب کلـی تـدوین متغیرهـا و نشـانگرها بـا       استشده 
اقتباس از تجارب موجود، پیشینه پژوهش، استفاده از الگوي عناصر سازمانی، الگوي سیستمی دانشگاه، 

نیـاز،  هاي کاردانش و تدوین برخی متغیرها و نشانگرهاي جدید مورد و مدل مفهومی ارزیابی هنرستان
مند در تـدوین   گیري از رویکرد نظام توان به بهره هاي این چارچوب می ترسیم گردیده است. از ویژگی

، و »مشـاوره تحصـیلی و شـغلی   «، »سـبک رهبـري تحـولی   «متغیرها، و استفاده از متغیرهایی همچـون  
موزش کارآفرینی بار در فرایند بررسی وضعیت آ براي نخستین» الگوهاي تربیتی هنرجویان در خانواده«
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اشاره نمود. از آنجا که عوامل دروندادي و فرایندي جزء متغیرهاي مستقل هستند و در ایـن پـژوهش،   
انـد،   بـه یکـدیگر مـرتبط شـده    » +«عوامل فرایندي نقش متغیرهاي واسطه (میانجی) ندارند، با عالمت 

   .)6 شکل( به برونداد که خروجی مدل است، اشاره شده است» ←«همچنین با عالمت 
  

  
  .هاي کاردانش هاي آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان الگوي مفهومی تأثیر مؤلفه - 6 شکل

  
الگوي سیستمی دانشگاه (امیـري و مـرادي،   ، )1374، بازرگانو  مشایخ( الگوي عناصر سازمانیدر   

اي به نقـش   هیچ اشاره) 1384 صالحی،( کاردانشهاي  هنرستان ) و مدل مفهومی براي ارزشیابی1387
هـاي   کـه روش  در حـالی  جـاي درنـگ دارد،  که این مسأله خود خانواده در فرایند آموزش نشده است 

همچنـین  دهـد.   ها، نگرش فرزندان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می تربیتی والدین و نوع رفتار آن
نظـر   ه میان نیامده است که ایرادي اساسی بـه ها از مشاوره تحصیلی و شغلی هم صحبتی ب در این مدل

اعتمـاد    آموز در طول دوره تحصیل خود نیاز به مشاوره با فردي مجرب و قابـل  هر دانشرسد، زیرا  می
دارد تا بتواند براي آینده تحصیلی و شغلی خود تصمیمات مناسبی را اتخاذ نماید. در الگوي مفهـومی  

طرف شود و نقش متغیرهاي مهم نادیده گرفته نشود. همچنین شده تا این خألها بر تالشاین پژوهش 
بار اسـت کـه در یـک مـدل      بررسی وضعیت مدیریت هنرستان در قالب سبک رهبري تحولی نخستین

در این الگو سعی شـده تـا   که  این یتنها دربراي ارزیابی آموزش کارآفرینی به الگو اضافه شده است. 
در آموزش کارآفرینی، نگرش هنرجویان را تحت تأثیر خود قرار ترین متغیرهایی که  ترین و کلیدي مهم
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هـاي تربیتـی    روشکه هنرجویـان بـا پشـتوانه     رود در صورتی د، زیرا انتظار میندهند، شناسایی شو می
در وجود خود پرورش دهند، مربیان خـالق و  را هاي شخصیتی کارآفرینانه  ویژگیصحیح در خانواده، 

هاي تدریس ترکیبـی و نوآورانـه اسـتفاده کننـد، مـدیریت و کارکنـان و        کارآفرین از محتواها و روش
و تجهیزات آموزشی نیـز در   مشاوران فضایی سرشار از اعتماد، خالقیت و آگاهی را فراهم کنند و فضا

اندازي کسب وکار پیدا کـرده و اقـدام    ها نگرش مثبتی به راه حد استانداردها و نیاز هنرجویان باشد، آن
  هاي کارآفرینانه فردي یا گروهی نمایند. ازي فعالیتاند به راه

  
  گیري و پیشنهادات نتیجه

 -توسـعه پایـدار اقتصـادي   آفرینی است و پیامدهاي ارزشمندي همچون  کارآفرینی به معناي ارزش  
و  هـاي اجتمـاعی   ل پایدار، کاهش آسیبافزایش اشتغاتیمی و خالقیت،  اجتماعی، افزایش روحیه کار

اي در این حـوزه   مالحظه به توسعه کارآفرینی در کشور، متأسفانه پیشرفت قابلرغم نیاز  یغیره دارد. عل
توجهی به آموزش صحیح آن در مقاطع تحصیلی پایه است. از  شود که این امر ناشی از بی احساس نمی

هـاي آمـوزش    رو این پژوهش با هدف طراحی یک الگوي مفهومی به جهت بررسـی تـأثیر مؤلفـه    این
هاي کـاردانش انجـام شـد. علـت انتخـاب       کار در هنرستان رینی بر نگرش هنرجویان به کسب وکارآف

و سـپس  آمـوزي،   یان کارآفرینی و مهـارت ارتباط تعاملی موجود دلیل  هاي کاردانش نخست به هنرستان
. در این پژوهش به کمـک رویکـرد   بود علت آموزش درس کارآفرینی براي هنرجویان در این مراکز به

اي گـردآوري   اطالعات به روش کتابخانـه  ،هاي مرتبط ادبیات، پیشینه و مدل یفی و با تحلیل دقیقتوص
به طورکلی به جهت الگوسازي مفهومی پژوهش، مدلی در قالـب یـک   شده و موردتحلیل قرار گرفت. 

بـر  سیستم طراحی شد که شامل سه قسمت درونداد، فرایند و برونداد بود. اگرچه عوامل بسیار زیادي 
 عنوان بهاما در این پژوهش هشت مؤلفه کلیدي  ،گذارند فرایند آموزش و تغییر نگرش هنرجویان اثر می

هـاي شخصـیتی    ویژگـی «هاي آمـوزش کـارآفرینی انتخـاب شـدند. در کنـار متغیرهـایی ماننـد         مؤلفه
» ي آموزشها شیوه«و » محتواي آموزش«، »فضا و تجهیزات آموزشی«، »هاي مربیان ویژگی«، »هنرجویان

مشـاوره تحصـیلی و   «ارزیابی وضعیت آموزش کـارآفرینی هسـتند، دو متغیـر    ناپذیر  که عناصر جدایی
الگوهـاي  «نوآوري به مدل اضافه شدند. همچنـین متغیـر    عنوان بهنیز » سبک رهبري تحولی«و » شغلی

فرزنـدان  هـاي تربیتـی والـدین بـر نگـرش       ارزشکه به بررسـی نقـش   » تربیتی هنرجویان در خانواده
توان عناصر دیگري  اگرچه می .از سیستم آموزشی به مدل اضافه شد متغیري خارج عنوان بهپردازد،  می
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خـوبی   بودجه و کارکنان را نیز به مدل اضافه کرد اما الگوي مفهومی طراحی شده بـه امور اداري، مانند 
الگـوي مفهـومی   پـردازد.  هـاي کـاردانش ب   نرسـتان تواند به بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در ه می

زاده  )، ابراهیم1387)، امیري و مرادي (1385درانی و صالحی (هاي  هاي پژوهش حاضر با نتایج و مدل
هـاي   در داخل کشور و پژوهش) 1393، کردنائیچ و همکاران ()1391)، نبئی (1388محمدداوودي (و 

انیا و همکاران س )، اّبی2008گایلی ()، فایول و 2004)، هاوارد (2003)، الکدي و همکاران (1988نوو (
  در خارج از کشور همخوانی دارد.) 2014) و کوتیم و همکاران (2010)، تاپ (2010()، ایوانز 2010(

هاي آموزش کارآفرینی اشـاره   توان به پیشنهادات زیر در راستاي بهبود وضعیت مؤلفه میدر نهایت   
فی و متناسب با نیاز روز تسلط داشته باشد، نگـرش  هر مربی کارآفرینی باید به دانش کا، نخستکرد: 

فضا ، دوماي را در وجود خود پرورش داده و در نهایت رفتارهاي کارآفرینی از خود بروز دهد.  خالقانه
، از یک مشاور کارآفرینی سومها در نظر گرفته شود،  روز و کافی براي هنرستان به یو تجهیزات آموزش

تحصیلی و شغلی مناسبی را برگزینند. مسیر به هنرجویان کمک کرده تا که  ها استفاده شود در هنرستان
زمینـه   مناسب براي محتواي آموزش کارآفرینی مانند مباحث کاربردي  ، باید با تدوین چارچوبچهارم

هاي برتر در هنرستان قرار داده شود و  صندوق ارائه ایده، پنجمرا براي یادگیري کارآفرینانه فراهم کرد. 
  هاي خالقانه استقبال کنند.  یریت و کارکنان از ایدهمد
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Abstract1 
 Today entrepreneurship as an interdisciplinary science is known, and its 
valuable consequences when appear that begins from the early age. Given that 
there is a close relationship between training and entrepreneurship, the aim of this 
study is to create conceptual model for the impact of entrepreneurship education 
components on trainees’ attitude towards business in Kar-Danesh conservatories. 
Components of entrepreneurship education included: “personal characteristics of 
trainees”,” trainers’ features”, “space and equipment training”, “transformational 
leadership”, “academic and career counseling”, “educational content”, “teaching 
methods”, and “educational patterns in trainees’ families”. In this study used the 
descriptive approach, and the required information through detailed study and 
analysis of literature and domestic and foreign history by using the library's method 
collected. In this paper, after describing the concepts of “entrepreneurship 
education components” and “attitude towards business” are discussed about the 
experiences, models and patterns in this domain, and finally conceptual model is 
presented. Also, using an entrepreneur and expert trainers, using of combinatory 
and innovative teaching methods, using of consultants for entrepreneurship, 
improve the environment for innovation in conservatories and etc., as a number of 
strategies to improve entrepreneurship education components in Kar-Danesh 
conservatories have been expressed. 
 
Keywords: Entrepreneurship Education, Attitude towards Business, Kar-Danesh, 
Skill, Trainee 
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