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ABSTRACT
Entrepreneurship is one of the important stimulus factor for social and economic development
in society development process. Stability of entrepreneurship important as much as
entrepreneurship itself. As world face with daily changes in human society and unemployment and
lack of prepare training are one of the most important disturbance for many governments. These
problems become more serious especially in the field of agriculture in which trained and amateur
work force are gathered. Existing theories about the relationship between education and
entrepreneurship can be positive and normative. In the normative theory, education must be
obedient to the production system, and education will be successful and effective, with high levels
of entrepreneurship and a loyalty to business ratio. In the positivist theories, one of which is the
theory of human capital, it provides the simplest explanation about the relationship between
education and entrepreneurship. Accordingly, the main purpose of the present study is to identify
and rank the components of entrepreneurship development, sustainable development in the
country’s education system.This research is a descriptive survey, and data collection tool is a twostage Delphi expert questionnaire. The statistical population of experts includes experts,
educational specialists and non-random sampling method was selected with 12 interviews. Based
on the results of two Delphi rounds and consensus panel members and reaching theoretical
saturation, 80 indicators identified by experts. Among the all criteria for entrepreneurship
development, the highest priority given to individual and economic factors and lowest priority goes
to political and cultural criteria. Educational system is the main factor in mampower
training.Therefor it should be identic in cope with changes and be able to solving unempioyment
related problems. Considering sustainable entrepreneurship development indicators its expected
that the educational system be capable for step forward to find some practical solutions for
unemployment through focus on sustainable entrepreneurship development.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Development, Sustainable Development, Country
Education System.
EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Entrepreneurship is one of the important stimulus factor for social and economic development
in society development process. Stability of entrepreneurship important as much as
entrepreneurship itself. As world face with daily changes in human society and unemployment and
lack of prepare training are one of the most important disturbance for many governments. These
problems become more serious especially in the field of agriculture in which trained and amateur
work force are gathered. Existing theories about the relationship between education and
entrepreneurship can be positive and normative. In the normative theory, education must be
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obedient to the production system, and education will be successful and effective, with high levels
of entrepreneurship and a loyalty to business ratio. In the positivist theories, one of which is the
theory of human capital, it provides the simplest explanation about the relationship between
education and entrepreneurship. Accordingly, the main purpose of the present study is to identify
and rank the components of entrepreneurship development, sustainable development in the
country’s education system.
Methodology
The present study is an exploratory mix in terms of applied purpose, exploratory in terms of
data, and cross-sectional in terms of cross-sectional Delphi analysis method. In the present study,
first the main factors and characteristics of the components affecting entrepreneurship development
and sustainable development were extracted from the depth of research literature and theoretical
foundations and exploratory interviews on the subject and then, using two-stage Delphi technique
and using From the views of experts and elites and scoring the dimensions and components agreed
upon by the experts were identified and then ranked. The statistical population consisted of 20
educational experts and specialists, who were finally interviewed 12 times. Excel statistical
analysis software, SPSS24, was used for analysis and research information. It should be noted that
the structural, formal and content validity of the questionnaire was approved by the professors and
the reliability of the questionnaire was obtained using the reliability coefficient method. That is, the
model indicators had a high degree of reliability in the eyes of experts. Kendall coordination
coefficient was also used to determine the degree of consensus among panel members.
Findings
According to the results of the two Delphi stages and the consensus of the panel members and
reaching theoretical saturation, 80 indicators were identified by experts. Among the components of
sustainable entrepreneurship development, the components of "individual factors" and "economic
factors" have the highest average (highest priority) and the components of "cultural factors" and
"political factors" have the lowest rank (lowest priority).
Conclusion
Economic development through entrepreneurship can be enhanced by focusing and investing in
entrepreneurship education. In the education system, conditions should be created to provide
material and spiritual support to students who have entrepreneurial spirit and ability to encourage
them, and as a result, after graduation, instead of job seekers, they themselves be able to start a new
business. Entrepreneurship for sustainable development as a field of research focuses on the impact
of entrepreneurial activities. Entrepreneurship needs a relationship between the presence of
opportunities and the presence of people who discover and exploit these opportunities. This means
that entrepreneurship is more than just starting a new business. The specific challenges of
entrepreneurship education can be improved with the genuine commitment of the government,
educational institutions, students and other organizations. Given this shared responsibility,
entrepreneurship is expected to achieve its position and be used as a vital tool for economic growth
and development. Also, due to the lack of the necessary infrastructure for the development of
sustainable entrepreneurship in the educational system, the achievements of this type of training
have not been created in a desirable way that can lead to the development of sustainable
entrepreneurship.

بکان و همکاران :سازوکارهاي توسعه کارآفرينی پايدار...

سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهتگیریهای یک نظام آموزشی
3

سلیل بکان ،1رمضان جهانیان ،*2پریسا ایراننژاد
 ،1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 ،2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
 ،3استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -98/7/20 :تاریخ تصویب)98/10/11 :

چکیده
یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرایند توسعه جوامع،
کارآفرینی است .ضرورت پایداری کارآفرینی به اندازه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد.
امروزه ،بر خالف گذشته با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهای جوامع بشری روبه-
رو هستیم و همچنین ،یکی از مهمترین دغدغههای مسئوالن کشور معضل بیکاری و عدم
آموزش مهارتهای کافی به فراگیران میباشد که بسیار حائز اهمیت است .یکی از مهمترین و
اساسیترین دغدغه مسئوالن کشور در سالهای اخیر ،بیکاری است که یافتن راهحل برای این
دغدغه حائز اهمیت میباشد .این موضوع بهطور خاص در بخش کشاورزی که نیروی انسانی
جویای کار دانشآموخته و غیر آن را در خود جای داده است ،از اهمیت بیشتری برخوردار
است .نظریههای موجود درباره روابط بین آموزش و پرورش و کارآفرینی میتواند مثبت و
هنجارگرا باشد .رویکردهای مثبت میکوشد به توزیع روابط مشاهده شده بین آموزش و
پرورش و کار و چگونگی تکوین آنها بپردازد .برعکس ،رویکرد هنجارگرا تمایل دارد که بر
روابط بین آموزش و پرورش و کار آنطور که باید باشد تکیه کند .به این معنی که نظریههای
هنجارگرا بر رویکردی اخالقی یا معنوی نسبت به این مساله تاکید دارد .در نظریههای مثبت-
گرا که نظریه سرمایه انسانی یکی از آنها میباشد؛ سادهترین توضیح را درباره رابطه بین
آموزش و پرورش و کارآفرینی ارایه میدهد .این تحقیق با هدف اصلی شناسایی مهمترین
شاخصهای توسعه کارآفرینی پایدار در نظام آموزشی و اولویتبندی مولفههای آنها شکل
گرفت .پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و جامعه
آماری خبرگان بوده که به روش دلفی دو مرحلهای انجام پذیرفت .جامعه آماری خبرگان
شامل کارشناسان و متخصصان و آموزشی بود و روش نمونهگیری به شیوه غیرتصادفی از
هدفمند بود که  12مصاحبه صورت گرفت .با توجه به نتایج دو مرحلهای دلفی و اجماع
اعضای پانل و رسیدن به اشباع نظری 80 ،شاخص از نظر خبرگان مشخص شدند .در بین
مولفههای توسعه کارآفرینی پایدار مولفههای "عوامل فردی" و "عوامل اقتصادی" باالترین
میانگین (باالترین اولویت) را دارد و مولفههای "عوامل فرهنگی" و " عوامل سیاسی"
کمترین رتبه (پایینترین اولویت) را به خود اختصاص میدهد .نظام آموزشی که عامل اصلی
تربیت نیروی انسانی متخصص میباشد برای جا نماندن از تغییرات سریع جهانی و بقا و رشد
در این عرصه و نیز حل معضل بیکاری باید به سرعت و با هدف گذاری درست حرکت کند.
با توجه به یافتن مولفهها و شاخصهایی توسعه کارآفرینی پایدار ،انتظار میرود نظام آموزشی
بتواند با تمرکز بر توسعه کارآفرینی پایدار در راستای یافتن راهحلهای کاربردی بیکاری،گام-
های موثری را بردارد.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،توسعه کارآفرینی ،توسعه پایدار ،نظام آموزشی کشور.
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مقدمه
نظام آموزشی با تهیه اکوسیستم کارآفرينی منطقه-
اي همراه با نیروي کار ماهر ،با توسعه دانش و فناوري
جديد و با دستیابی به منابع در دسترس سازمانها نقش
اساسی (يک عامل کاتالیزور) در توسعه منطقهاي ايفا
میکنند ( .)Miller et al., 2018در واقع ،بهرهگیري از
مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی جديد باعث تقويت
اقتصاد منطقهاي در مکانهاي مختلف در سراسر جهان
میشود ( .)Wakkee et al., 2019عالوه بر اين ،نظامهاي
آموزشی سراسر جهان بهطور فزايندهاي شروع به اجراي
چنین فعالیتها و مکانیسمهايی کرده و بهدنبال حرکت
به سمت کارآفرينی هستند (.)Gür et al., 2017
کارآفرينی ،بهعنوان کلید رشد اقتصادي و اجتماعی در
بسیاري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و فرض
غالب اين است که فعالیتهاي کارآفرينی در جهات
مختلف مفید و مؤثر است ( .)Spash, 2012در اکثر
کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه ،مقوله کارآفرينی
بهعنوان اصلیترين منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته
است .بررسی روند توسعه اقتصادي و اجتماعی در
کشورهاي توسعه يافته بیانگر آن است که اقتصاد تحت
تأثیر کارآفرينی است و کارآفرينان در توسعه اقتصادي و
اجتماعی نقش بهسزايی دارند .شناخت عوامل تأثیرگذار
بر رفتار کارآفرينی گام اولیه و حیاتی به سمت توسعه
فعالیتهاي کارآفرينی خواهد بود .از طرفی توسعه
پايدار ،مفهومی است که بهطور گستردهاي در ادبیات
آموزش و پرورش و دانشگاهی ،مورد بررسی و توجه قرار
گرفته است و پايداري به يک موقعیت ارزشی مرتبط با
محیطزيست ،اشاره دارد که از آسیب محیطزيستی،
جلوگیري مینمايد و پايداري ،مخفف کارايی اقتصادي
میباشد که تضمین کننده ثبات اقتصادي و تولید ثروت
باشد ( .)Swanson & DeVereaux, 2017توسعه
کارآفرينی میتواند به رشد اقتصادي پايدار منجر شود و
اين امر با استفاده از روشهاي آموزشی ،جديد امکان-
پذير خواهد شد که به تازگی ،توجه به دانشآموختگگان
با تجربه کارآفرينی کامل ،میتواند منجر به توسعه
کارآفرينی گردد و آموزش کارآفرنی پايدار میتواند به
رقابت مناسب در بازار و بهبود اخالق کار ،منجر شود

( .)Cristina, 2016کارآفرينی پايدار در محیط کسب و
کار امروزي بسیار مورد توجه قرار گرفته است ( Paul et
 .)al., 2017بهويژه در کشورهاي در حال توسعه ،که در
آن رشد سريع جمعیت ،تولید و مصرف اقتصادي
مشکالت حاد زيستمحیطی را به دنبال دارد و در آن
کمبود تعهدات مربوط به اين برنامه از بخشهاي
خصوصی و دولتی وجود دارد ،دانشگاههاي کارآفرينی
میتوانند (بايد) نقش مهمی در توسعه پايدار منطقهاي
داشته باشند .تغییر رفتارها (فردي و سازمانی) بهگونهاي
که از چنین توسعه پايدار بهرهمند شود ،نه تنها سرمايه-
گذاري يا توسعه فناوري است بلکه نیاز به تغییر چندين
نهاد (و افراد) دارد و طیف گستردهاي از ذينفعان را
درگیر میکند ( .)Wakkee et al., 2019در سالهاي
اخیر ،کارآفرينی به يک عنصر کلیدي براي توسعه و
بهبود وضعیت اقتصادي کشورها ،تبديل شده است .نظام
آموزشی و دانشگاهها در سراسر جهان ،بهعنوان يک
بخشی از کارآفرينی ،تبديل شده است .کارآفرينی در
مدارس ،بهعنوان يک مرکز آموزش و پروش ،منجر به
توسعه کارآفرينی در سطح جامعه میشود .توسعه
کارآفرينی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و
توسعه پايدار ،مسايل و مشکالت جاري از جمله فقر،
نابسامانی اجتماعی و فرهنگی ،بیکاري دانشآموختگان
دانشگاهی و معضل انبوه ساير بیکاران را رفع خواهد
نمود .کارآفرينی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي
و اجتماعی نقش اساسی در فرآيند توسعه جوامع است.
در سالهاي اخیر يکی از اساسیترين دغدغههاي
مسئوالن و برنامهريزان کشور ،يافتن راهحلی براي مسأله
بیکاري شمار زيادي از افراد بهويژه جوانان بوده است.
اين موضوع بهطور خاص در بخش کشاورزي که نیروي
انسانی جوياي کار دانشآموخته و غیر آن را در خود
جاي داده است ،از اهمیت بیشتري برخوردار است
( .)Hosseini et al., 2010از سوي ديگر ،اگر چه به دلیل
پیشرفتهاي مختلف صورت گرفته در علوم و فناوري
کشاورزي و توسعه راهکارهاي نوين در تولیدات
کشاورزي ،زمینههاي بسیاري براي کارآفرينی و اشتغال
دانشآموختگان آموزش عالی اين بخش بهوجود آمده
است ،اما همچنان شمار زيادي از آنان بیکار هستند .در
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اين راستا ،اعتقاد بر اين است که ارايه آموزش
کارآفرينانه بهويژه در موسسات آموزش عالی و دانشگاهها
میتواند نقش بسیاري در ايجاد اشتغال و رفع معضل
بیکاري و پیشرفت اقتصادي داشته باشد
( .)Khosravipoor & Monajemzadeh, 2011بر اين
اساس ،در سالهاي اخیر توسعه آموزشهاي کارآفرينانه
در مراکز آموزشی و دانشگاهی به شکل جدي مورد توجه
قرار گرفته و بسیاري از دانشگاهها فراتر از نگاه تک
درسی به کارآفرينی و با مدنظر قرار دادن رويکرد فرا
رشتهاي ،سعی در کارآفرينانه نمودن آموزشهاي خود از
طريق تلفیق کارآفرينی با برنامههاي درسی کردند تا
آموزشهاي آنان رنگ و بوي کارآفرينی به خود گرفته و
منجر به تربیت دانشآموختگان توانمندتر شود ( Rezaei
 .)& Mirie Karam, 2018با توجه به مطالب اشاره شده،
اين تحقیق با هدف اصلی شناسايی مهمترين شاخص
هاي توسعه کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی و اولويت-
بندي مولفههاي آنها شکل گرفت .بر پايه بررسیهاي
صورت گرفته ،سوال اصلی اين پژوهش آن است که
شاخصهاي توسعه کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی
کدامند و اولويتبندي مولفههاي آنها چگونه است؟ و
چگونه میتوان نتايج آن را به نظام آموزش عالی
کشاورزي ربط داد؟
مبانی نظری پژوهش
کارآفرينی بهرهبرداري از فرصتها براي ايجاد
تغییرات است .مفهوم توسعه کارآفرينی ،فرايندي است
که میتوان بهعنوان شروع تجمع دانش و مهارت به-
منظور مستعد کردن يادگیرنده فردي براي پیگیري
کارآفرينی در نظر گرفت .از طرفی ،توسعه پايدار
فرايندي است که اهداف اقتصادي ،اجتماعی و زيست-
محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طريق
وضع سیاستها ،انجام اقدام هاي الزم و عملیات حمايتی
با هم تلفیق میکند و در هر جايی که تلفیق امکان
ندارد به ايجاد رابطه مبادله بین آنها ،بررسی و
هماهنگی اين مبادلهها میپردازد (.)OECD, 2001
تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پايدار را
پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث
توسعه پايدار باشد ،صورت نپذيرفته است ( Colander,
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 .)2000براين اساس ،اصطالح کارآفرينی پايدار يک
مفهوم در پیوند توسعه پايداري به کارآفرينی است.
کارآفرينی پايدار بهعنوان يک اصطالح جمعی براي
کارآفرينی محیطزيست ،کارآفرينی سبز و کارآفرينی
اجتماعی در نظر گرفته میشود ( .)Gibbs, 2009عالوه
بر اين ،براي ايجاد درک بهتر در مورد چگونگی
تأثیرگذاري دانشگاههاي کارآفرينانه ،بايد نقشها و
شیوههاي مختلفی از بازيگران دانشگاه را در سطح نهادي
و تعامالتی که بین آنها اتفاق میافتد در نظر گرفته
شود نه اينکه روي يک شخص خاص تمرکز شود
( .)Clauss et al., 2018در واقع ،مطالعات در حوزه
کارآفرينی نهادي نشان داده است که تغییر نیاز به اقدام
جمعی دارد (.)Aldrich, 2011; Lawrence et al., 2011
 Başçıو همکاران ( )2015به بررسی آموزش
کارآفرينی در دانشگاهها و ارايه مدل پیشنهادي بر اساس
پشتیبانی مالی ،پرداختند .در اين تحقیق نشان دادند که
دانشگاهها بايد چشمانداز مناسبی را براي توسعه
کارآفرينی را در دانشگاه اجرايی نمايند و مولفههاي
برنامه مورد نظر را بهخوبی تبیین کرده و منابع مالی
مورد نیاز براي حمايت از اين برنامهها را ،مشخص نمايند
(.)Başçı et al., 2015
 Shereinو همکاران ( )2016به بررسی خدمات
آموزشی براي توسعه کارآفرينی در دانشگاه هاي مصر
پرداختند .در اين تحقیق به چارچوبی براي توسعه
آموزش کارآفرينی اشاره شده است .نتايج تحقیق نشان
داد که مرکز نوآوري و کارآفرينی ،استادان کارآفرين و
مربیان دورههاي آموزش کارآفرينی ،نقش تعیین کننده-
اي ،دارند (.)Sherein et al., 2016
 Cantu-Ortizو همکاران ( )2017به بررسی
گسترش کارآفرينی دانشگاهی در مکزيک پرداختند .اين
کار ( REPITAپژوهش-اکوسیستم-مردم-مالکیت
معنوي-انتقال-تراز کردن) ،يک مدل تجويز و تکرار
شونده براي کارآفرينی دانشگاهی مبتنی بر فناوري
موفق ،حاصل از تحقیقات کارآفرينی دانشگاهی در
شرايط توسعه اقتصادي است .در اين کار ،سه نقص در
اکوسیستم کارآفرينی مکزيک شناسايی شده است:
مهارتهاي تحقیقاتی ،فناوري پیشرفته و انتقال فناوري.
اين نتايج به خودي خود يک چارچوب نظري نیست،
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بلکه يک مدل سازمانی در دنیاي واقعی است که مبتنی
بر نظريهاي براي چرخش خودکار بر اساس فن آوري و
آکادمیک با تأثیر اقتصادي است (Cantu- et al., 2017
.)Ortiz
 )2018( Olori & Oloriبه بررسی آموزش و پرورش
فنی حرفهاي که مؤثرترين ابزار براي توانمندسازي
شهروندان جهت دستیابی به توسعه پايدار ملی ،افزايش
اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی ،کاهش فقر و بیکاري و
ترويج فرهنگ صلح ،آزادي و دموکراسی است ،پرداختند.
نگاهی گذرا به اين ديدگاه ،اهداف آموزش و پرورش فنی
حرفهاي را به عنوان مهارت هاي عملی ،دانش ،عادت
کار ،نگرش و ارزش هاي ديگر به گیرندگان اين آموزش
ها مشخص می کند(.)Olori & Olori, 2018
 Wakkeeو همکاران ( )2019نقش دانشگاه در
توسعه پايدار :فعال کردن دانشمندان کارآفرينی بهعنوان
عوامل تغییر را بررسی کردند .پیش از اين نقش
دانشگاههاي (کارآفرينی) بهعنوان عوامل تغییر در توسعه
اقتصادي منطقه مورد توجه قرار گرفته است ،اما اينکه
چطور آنها میتوانند توسعه پايدار منطقه اي در
کشورهاي در حال توسعه را هدايت کنند ،تاکنون مورد
غفلت واقع شده است .نتايج نشان میدهد که با معرفی
دانشگاهها بهعنوان محرک ايجاد تغییرات پايدار از طريق
آموزش و دسترسی ،بهجاي فعالیتهاي تجاري سازي
سنتی و بهويژه در کشورهاي در حال توسعه .همچنین،
اين مطالعه خطرات و ارزش ايجاد فضاي جداگانهاي
براي مفاهیم جديد براي توسعه پايدار را قبل از بازگشت

اين مفاهیم به مکان اصلی نشان میدهد (
.)al., 2019
نقطه کانونی (تمرکز) آموزش کارآفرينی در سراسر
جهان قطع ًا چشمانداز متفاوتی مدنظر دارد .با اين حال،
بهنظر میرسد جنبههاي خاصی از يادگیري کارآفرينی
در همه جا و تقريب ًا توسط همه محققان مورد توجه قرار
گرفته است .بنابراين ،آموزش بايد بر توسعه ويژگیهاي
کارآفرينی مانند خالقیت ،ابتکار (تدبیر) ،انگیزه موفقیت،
توانايی پذيرش ريسکهاي محاسبه شده متمرکز باشد.
بررسی محیطی براي شناسايی فرصتها و توانايی
دسترسی و گردآوري منابع مورد نیاز بايد بههمین
صورت در اولويت باشند .بنابراين ،توجه بیشتري به
کسب مهارتها میشود ،که در هنگام اِعمال،
کارآفرينان موردنظر را قادر خواهد ساخت ايده کسب و
کار را از فرصت کسب و کار ،متمايز سازند .اين امر به
کاهش رکود بسیاري از افرادي که قادر به درک اين
تفاوت مهم براي تعیین امکانپذيري سرمايهگذاريهاي
خود نیستند ،کمک خواهد کرد .با اين حال ،در شرايط
عملی ،بهنظر میرسد که تجربیات دست دوم نادرستی
در مورد ساختار آموزش کارآفرينی وجود دارد.
در تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع کارآفرينی
موارد متعددي مورد بررسی قرار گرفته بود .با توجه به
برخی نتايج تحقیقات گذشته ،اين پژوهش با گردهم
آوردن عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرينی پايدار و
شاخصهاي آن بدنبال دستیابی به سازوکارهاي توسعه
کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی است که به شرح زير
میباشد:
Wakkee et
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جدول -1شاخصها و مولفههاي توسعه کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی
مولفه
عوامل
انسانی

عوامل
مديريتی

عوامل
ساختاري

عوامل
استراتژي

عوامل
محیطی

عوامل
اجتماعی

عوامل
اقتصادي

عوامل
محیط
زيست

عوامل
سیاسی
عوامل
فرهنگی
عوامل
فردي

شاخص
کسب مهارت حل مساله
آموزش مستقیم مهارت هاي کارآفرينی به کارآموزان
افزايش آموزش مهارت هاي زندگی
بهره گیري از استادان کارآفرينی و مربیان
کسب مهارت تقويت ذهن توسط کارآموزان
استعداد يابی از کارآموزان
پرورش روحیه توسعه کارآفرينی در کارآموزان
توانمندي سازي کارآموزان
معرفی فرصت هاي جديد شغلی
توسعه فرهنگ کارآفرينی
نگرش پايداري
تغییر سیستم مديريتی
تدوين اهداف و سیاست هاي کارآفرينانه
مطلوبیت مدنظر در توسعه کارآفرينی
مهارت برنامه ريزي آموزشی صحیح
ارزيابی عملکرد
چشم انداز کارآفرينانه
تقويت منابع مالی در زمینه توسعه کارآفرينی
ساختار حمايتی از توسعه کارآفرينی
پايدار
تقويت نظام پژوهشی در زمینه توسعه کارآفرينی
پايدار
فرايندها و روش ها
تحقیق و توسعه در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
ارائه نگرش ريسک پذيري
کارآفرينی برنامه درسی و فرهنگی
دوره هاي آموزشی سرمايه گذاري
تدوين کارآفرينی در فرايند تدريس.
کارآفرينی در برنامه درسی ابتدايی و متوسطه
برگزاري دوره هاي آموزشی کارآفرينی
محیط اجتماعی
برگزاري المپیاد کار و فناوري
تعامل با محیط مدرسه
برگزاري مسابقات و جشنواره با رويکرد کارآفرينی
شناخت ارزش کار
مرکز نوآوري و کارآفرينی
برگزاري نشست هاي تخصصی کارآفرينی
شناخت فرصت هاي جديد تحصیلی
بهره مندي مکفی از سرمايه هاي اصلی
تامین نیازهاي پايه انسانی و اجتماعی
داشتن حق انتخاب
توسعه فرهنگی در زمینه کارآفرينی پايدار
مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی
برخورداري از سالمت روانی در راستاي توسعه پايدار
شناخت اجتماعی از توسعه کارآفرينی پايدار
برقراري رفاه آموزشی در راستاي کارآفرينی پايدار
ايجاد شغل
توسعه سرمايه انسانی
سالمت و امنیت
اقتصاد با حساسیت بوم شناختی
برآيند تخصص بهتر منابع
تنوع و پیچیدگی
مديريت کاراتر منابع
کاهش هزينه هاي مصرفی در راستاي توسعه پايدار
بهره وري استفاده از توسعه کارآفرينی پايدار
کاهش مصرف انرژي در راستاي توسعه کارآفرينی

نظام مبتنی بر ارزش

استفاده از منابع تجديد ناپذير با سرعتی کمتر از رشد
آنها
استفاده حداکثر از منابع تجديد پذير
زمین پاک
منابع آب سالم
کیفیت هوا
ارتقا وسعت ديد در توسعه کارآفرينی
سالمت جهانی
طراحی تولید سبز
برابري حقوق زنان و مردان
پاسخگويی سیاسی
افزايش آگاهی در افراد از طريق مطالعه
میزان مطالعه

بازيافت ضايعات

تعريف هدف دستیابی به موفقیت در راستاي توسعه
کارآفرينی
شاخص دسترسی به آموزش

منابع
محبی ( )1394شرين و همکاران
( )2016پاتريسیا و همکاران
( )2016الوانی و همکاران ()1392
خبرگان
محبی ( )1394رضايی و همکاران
( )1396کواي و همکاران ()2014
خبرگان

کواي و همکاران ()2014
پزشکی و همکاران ()1396

محبی ( )1394خبرگان
پزشکی و همکاران ()1396
آقامحمدي و عبدالهی ()1394
محبی ()1394
شرين و همکاران ()2016
خبرگان
هامون و همکاران ( ،)2009هارت
( ،)2009هارت ( ،)2007روبرت و
همکاران ()2004
داليی و تاکاهاشی ( ،)2011خان و
همکاران ( ،)2016ترو رانتاال و
همکاران ()2017
هامون و همکاران ( ،)2009هارت
( ،)2009هارت ( ،)2007روبرت و
همکاران ( )2004داليی و
تاکاهاشی ( ،)2011اسونسون و
واگنر ( ،)2015ترو رانتاال و
همکاران ()2017

مديريت زباله
تعهدات الزم به محیط زيست
عوامل بهداشتی
ممانعت از آلودگی
صرفه جويی در انرژي

هامون و همکاران ( ،)2009هارت
( ،)2009هارت ( ،)2007روبرت و
همکاران ()2004
چن و همکاران ( ،)2006ترو رانتاال
و همکاران ()2017
داليی و تاکاهاشی ( ،)2011خان و
همکاران (،)2016

مشارکت

آزادنیا و همکاران()1396

تعداد کتابخانه
افزايش مکان هاي آموزشی در راستاي توسعه
کارآفرينی پايدار
سطح زندگی قابل قبول و استاندارد

پناهی ()1393

مديريت محیطی شرکتی

گزارش توسعه انسانی()2003
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مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از نظر دادهها
آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت پیمايشی مقطعی و به
روش تحلیل دلفی دو مرحلهاي است .در پژوهش حاضر
ابتدا عوامل و ويژگیهاي اصلی مؤلفههاي مؤثر بر توسعه
کارآفرينی و توسعه پايدار از عمق ادبیات تحقیق و مبانی
نظري و مصاحبههاي اکتشافی پیرامون موضوع استخراج
شده و سپس ،به کمک تکنیک دلفی دو مرحلهاي و با
استفاده از ديدگاههاي خبرگان و نخبگان و امتیازدهی
ابعاد و مولفهها مورد اجماع خبرگان شناسايی و سپس،
رتبهبندي گرديد .جامعه آماري شامل  20نفر از
کارشناسان و متخصصان آموزشی بودند که در نهايت ،با
 12مصاحبه صورت گرفته است .براي تجزيه و تحلیل و
اطالعات پژوهش از نرمافزارهاي تحلیل آماري ،Excel
 ،SPSS24استفاده گرديد.
روش دلفی .در صورتی که درباره اتفاق نظر جمعی
از صاحبنظران درباره يک موضوع صحبت به میان آيد ،از
روش دلفی استفاده میگردد .بنابراين ،روش دلفی يکی
از فنون اصلی در طراحی و تدوين مدل اين تحقیق می-
باشد ،چند ويژگی بارز در فن دلفی عبارتند از:
ناشناخته بودن افراد نسبت به يکديگر
عدم تأثیرپذيري افراد از يکديگر
تکرار پرسشنامهها (از دو تا ده دور)
قابلیت تطبیقپذيري
بازخورد
در ادامه ،به فوايد پیشبینی با استفاده از روش دلفی
اشاره میشود:
 روش دلفی چشماندازي از آينده ايجاد میکند()Dalkey, 2002: 249
 بیشترين استفاده از روش دلفی جهت پیشبینی-هاي کوتاهمدت و بلندمدت است (.)Okoli, 2004: 16
 تکنیک دلفی بهعنوان ابزاري براي پیشبینی است(.)Rowe, 1999: 10
انتخاب اعضاي پانل دلفی .از آنجا که در پژوهش
حاضر ،پیشبینی در مورد پديده و نیز اجماع آراء
متخصصین مورد نظر میباشد و اتفاق ًا درک شرايط
حاضر از اهمیت ويژهاي برخوردار است ،از روش دلفی
استفاده میگردد و در اين میان ،روش پانل دلفی با

متخصصان با در نظر گرفتن امکانات فراروي آن،
مناسبترين روش براي استخراج ديدگاههاي متفاوت
افراد صاحبنظر و متخصص و نیز برقراري «همگرايی» و
«جمع» میان ايدهها ،راهکارها و ديگر عوامل میباشد.
روايی تحقيق .از آنجا که در تحقیق حاضر،
پرسشنامه بهترين ابزار جمع-آوري اطالعات و اندازه-
گیري متغیرها بود ،بنابراين ،سنجش و اندازهگیري روايی
پرسشنامه نیز از اهمیت خاصی برخوردار بود .زيرا روايی
تحقیق میزان سازگاري پرسشنامه را با اهداف پژوهش
نشان می داد .روشهاي متعددي براي تعیین اعتبار ابزار
اندازهگیري وجود دارد که مهمترين آنها عبارت است از
روايی سازه ،روايی محتواء روايی واگرا و همگرا ،روايی
درونی ،روايی صوري ،روايی مالکی يا معیار ،روايی
تجربی و روايی سازه .هر چند اعتبار سازهاي مهمترين
مالک سنجش روايی ابزار اندازه گیري است اما در
تحقیق حاضر براي افزايش میزان روايی ابزار تحقیق
همزمان از سه روش روايی محتوا ،روايی سازه و روايی
صوري استفاده شده است که خالصه آن به شرح زير
است:
 )1ابتدا مطالعه گستردهاي در زمینه ادبیات موضوع
صورت گرفت .سپس ،منابع اصلی و مهم در حوزه
حسابرسی شناسايی و با دقت بیشتري مطالعه گرديد تا
ضمن استخراج مفاهیم و متغیرهاي مهم ،چگونگی
اندازهگیري آنها در سازمان نیز روشن شده ،بتوانیم
سواالت مناسبی را طراحی نمايیم (روايی سازه).
 )2پس از روشن شدن ابعاد مورد نظر پژوهش ،با
توجه به مطالعات ،سؤاالتی متناسب با موضوع ،اهداف و
متغیرهاي تحقیق تهیه و طراحی شد (روايی سازه).
 )3پرسشنامه ابتدايی در اختیار اساتید محترم
راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصالح و تأيید شود (روايی
صوري).
 )4در مورد محتواي پرسشنامه ،اولین اقدام تعیین
حد و مرزي براي تحقیق است .لذا ،پس از تأيید
پرسشنامه توسط اساتید براي حصول اطمینان بیشتر
مجددا پرسشنامه به تأيید چند تن از خبرگان دانشگاهی
مورد نظر نیز رسانده شد تا موضوعاتی که الزم است ،در
پرسشنامه مطرح شوند (روايی صوري و محتوايی).

بکان و همکاران :سازوکارهاي توسعه کارآفرينی پايدار...

 )5طراحی سؤاالت مختصر بوده و سعی گرديد تا
حد ممکن از عباراتی روشن و فاقد ابهام استفاده شود.
در طراحی پرسشها تالش شد تا با رعايت اصل
گشودگی ،پرسش ها بهصورت عینیتري طراحی گردد
(روايی صوري).
 )6پرسشنامه با ترکیبی از سؤاالت بسته و باز
طراحی گرديد .تا ضمن بررسی آراء و نظرات اعضاي
محترم پانل ،بتوانند با آزادي تمام انديشههاي خود را
بیان کند .بهنحوي که در پايان مرحله اول دلفی با
نظرات جديد روبرو شديم.
براي اندازهگیري پايايی از شاخصی به نام ضريب
پايايی استفاده شد .دامنه ضريب پايايی از صفر تا +1
است .ضريب پايايی صفر ،معرف عدم پايايی و ضريب
پايايی يک ،معرف پايايی کامل است و هر چند پايايی
کامل واقع ًا به ندرت ديده می شود.
در اين پژوهش از نرمافزار ( SPSSنسخه )24
استفاده شده است .همچنین ،پس از محاسبه آلفا،
میانگین ،واريانس و انحراف معیار پاسخها و نیز پايايی
شاخصها با محاسبه ضريب کندال و رتبهبندي میان
پاسخها نیز بررسی شد.
مقياس انفاق نظر .در اين پژوهش براي تعیین
میزان اتفاقنظر میان اعضاي پانل ،از ضريب هماهنگی
کندال استفاده شد .ضريب هماهنگی کندال نشان می-
دهد که افرادي که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها
مرتب کردهاند ،اساساً معیارهاي مشابهی را براي قضاوت
درباره اهمیت هر يک از مقولهها بهکار بردهاند و از اين
لحاظ با يکديگر اتفاقنظر دارند.
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جدول  -2تفسیر مقادير گوناگون ضريب هماهنگی کندال
اطمینان نسبت به
ترتیب عوامل

مقدارw

تفسیر

وجود ندارد

0/1

اتفاق نظر بسار
ضعیف

کم

0/3

اتفاق نظر ضعیف

متوسط

0/5

اتفاق نظر متوسط

زياد

0/7

اتفاق نظر قوي

بسیار زياد

0/9

اتفاق نظر بسیار قوي

یافتهها
بررسی اطالعات جمعآوري شده نشان داد که،
بیشترين توزيع فراوانی پاسخگويان ،بر حسب جنسیت
مردان ( 91/7درصد)؛ بر حسب سن دامنه بین  50-40و
 60-50سال هر دهک ( 41/7درصد)؛ بر حسب
تحصیالت ،دکترا و باالتر ( 66/7درصد)؛ بر حسب
وضعیت رشته تحصیلی مرتبط( 100درصد)؛ بر حسب
سابقه کار افرادي با سابقه  20-25سال ( 41/7درصد)؛
بر حسب وضعیت محل کار هیات علمی دانشگاه (66/7
درصد)؛ بر حسب وضعیت مرتبه علمی دانشیار (33/3
درصد)؛ بر حسب مسئولیت اجرايی را مديرمیانی (50
درصد) درصد تشکیل میدهند.
در پژوهش حاضر ،براي تعیین میزان اتفاق نظر میان
اعضاي پانل ،از ضريب هماهنگی کندال استفاده شده
است .براين اساس ،بهمنظور تجزيه و تحلیل داده هاي
بخش کیفی از روش دلفی دو مرحلهاي استفاده گرديد.
نتايج اجراي دور اول و دوم دلفی ،شامل  80شاخص به
شرح جدول  3میباشد.
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جدول  -3خالصه نتايج دلفی دو مرحله اي
شاخص ها
آموزش مستقیم مهارت هاي کارآفرينی به کارآموزان
بهره گیري از استادان کارآفرينی و مربیان
استعداد يابی از کارآموزان
توانمندي سازي کارآموزان
کسب مهارت حل مساله
افزايش آموزش مهارت هاي زندگی
کسب مهارت تقويت ذهن توسط کارآموزان
پرورش روحیه توسعه کارآفرينی در کارآموزان
توسعه فرهنگ کارآفرينی
تغییر سیستم مديريتی
تدوين اهداف و سیاست هاي کارآفرينانه
مهارت برنامه ريزي آموزشی صحیح
معرفی فرصت هاي جديد شغلی
نگرش پايداري
مطلوبیت مدنظر در توسعه کارآفرينی
چشم انداز کارآفرينانه
ساختار حمايتی از توسعه کارآفرينی
تقويت نظام پژوهشی در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
تحقیق و توسعه در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
ارزيابی عملکرد
تقويت منابع مالی در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
فرايندها و روش ها
کارآفرينی برنامه درسی و فرهنگی
دوره هاي آموزشی سرمايه گذاري
کارآفرينی در برنامه درسی ابتدايی و متوسطه
ارائه نگرش ريسک پذيري
تدوين کارآفرينی در فرايند تدريس.
محیط اجتماعی
تعامل با محیط مدرسه
شناخت ارزش کار
برگزاري نشست هاي تخصصی کارآفرينی
برگزاري دوره هاي آموزشی کارآفرينی
برگزاري المپیاد کار و فناوري
برگزاري مسابقات و جشنواره با رويکرد کارآفرينی
مرکز نوآوري و کارآفرينی
شناخت فرصت هاي جديد تحصیلی
تامین نیازهاي پايه انسانی و اجتماعی
بهره مندي مکفی از سرمايه هاي اصلی
توسعه فرهنگی در زمینه کارآفرينی پايدار
برخورداري از سالمت روانی در راستاي توسعه پايدار
برقراري رفاه آموزشی در راستاي کارآفرينی پايدار
داشتن حق انتخاب
مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی
شناخت اجتماعی از توسعه کارآفرينی پايدار
توسعه سرمايه انسانی
ايجاد شغل
سالمت و امنیت
برآيند تخصص بهتر منابع
مديريت کاراتر منابع
اقتصاد با حساسیت بوم شناختی
تنوع و پیچیدگی
بهره وري استفاده از توسعه کارآفرينی پايدار
کاهش مصرف انرژي در راستاي توسعه کارآفرينی
کاهش هزينه هاي مصرفی در راستاي توسعه پايدار
نظام مبتنی بر ارزش
استفاده از منابع تجديد ناپذير با سرعتی کمتر از رشد آنها
استفاده حداکثر از منابع تجديد پذير

میانگین
3/75
2/58
4/33
4/42
4/5
4/67
4
5
4/83
4/92
2/5
3/75
3/58
4/3
4/5
4/42
4/17
4/25
3
4/17
4/75
4/3
4/83
4/83
3/67
4/58
4/83
4/83
3/92
4/17
3/67
4/33
4/58
4/25
4/75
4/92
4/58
4/58
4/42
4/5
4/83
4/67
5
4/58
4/75
4/5
4/83
4/75
4/33
4/83
4/25
4/42
3/92
4/08
4/33
4/17
4/58

مرحله اول دلفی
انحراف معیار
0/452
0/515
0/492
0/515
0/674
0/651
1/128
0/000
0/398
0/289
0/522
0/745
0/669
0/985
0/674
0/901
0/937
0/622
0/853
0/389
0/452
0/778
0/389
0/389
0/778
0/515
0/389
0/389
0/515
0/389
0/778
0/651
0/793
0/754
0/452
0/289
0/669
0/515
0/669
0/522
0/389
0/492
0/000
0/515
0/452
0/674
0/389
0/452
0/651
0/389
0/452
0/793
0/515
0/669
1/07
0/557
0/515

میانگین رتبه
25/8
3/63
44/3
47/6
51/1
56/7
39/4
67/8
62/7
65/7
4/92
27/8
23/1
48/6
52/2
51/9
43/3
42/8
14/5
37/9
58/4
47/4
61/7
61/5
25/1
53/4
61/2
62/7
29/2
37/6
23/7
43/5
54/1
42/4
59/6
64/8
53/2
53/1
47/7
49/4
62/4
55/9
67/8
52/8
95/2
51/3
62/2
60/1
44/4
62/1
40/8
48/5
29/2
35/5
47/9
38
53/1

میانگین
3/92
3
4/3
4/42
4/25
4/67
4/42
4/92
4/83
4/83
2/92
4
3/92
4/75
4/75
4/58
4/25
4/08
3/25
4/17
4/58
4/5
4/75
4/83
3/92
4/75
4/67
4/83
4
4/1
3/83
4/58
4/64
4/25
4/58
4/83
4/5
4/25
4/33
4/33
4/75
4/67
4/92
4/3
4/5
4/42
4/67
4/5
4/25
4/75
4/17
4/58
4/08
4/33
4/33
4/17
4/42

مرحله دوم دلفی
میانگین رتبه
انحراف معیار
28/5
0/289
12/2
0/739
44/8
0/651
48/1
0/669
44/4
0/866
56/5
0/492
48/8
0/669
65/5
0/289
62/5
0/389
62/6
0/389
10/5
0/793
32/5
0/426
34/2
0/289
59/4
0/452
49/8
0/452
53/2
0/515
41/4
0/622
35/4
0/515
16/2
0/754
38
0/389
53/2
0/515
51/5
0/674
59/4
0/452
62/5
0/389
29/7
0/515
60
0/452
57/6
0/651
62/5
0/389
33/9
0/603
34/6
0/289
31/3
0/937
52/9
0/515
56/8
0/651
34/4
0/861
53/2
0/515
62/5
0/389
49/9
0/522
41/6
0/754
44/2
0/492
44/1
0/492
59/3
0/452
55/7
0/492
65/5
0/289
44/1
0/492
52/1
0/674
49/7
0/793
56/5
0/492
51/4
0/674
41/8
0/622
60/2
0/452
37/5
0/389
54/9
0/669
35/4
0/515
44/8
0/651
46/1
0/778
37/5
0/389
48/1
0/669
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زمین پاک
منابع آب سالم
کیفیت هوا
ارتقا وسعت ديد در توسعه کارآفرينی
سالمت جهانی
طراحی تولید سبز
مديريت محیطی شرکتی
بازيافت ضايعات
مديريت زباله
تعهدات الزم به محیط زيست
عوامل بهداشتی
ممانعت از آلودگی
صرفه جويی در انرژي
برابري حقوق زنان و مردان
پاسخگويی سیاسی
مشارکت
افزايش آگاهی در افراد از طريق مطالعه
میزان مطالعه
تعداد کتابخانه
افزايش مکان هاي آموزشی در راستاي توسعه کارآفرينی پايدار
تعريف هدف دستیابی به موفقیت در راستاي توسعه کارآفرينی
شاخص دسترسی به آموزش
سطح زندگی قابل قبول و استاندارد
آلفاي کرونباخ
ضريب کندال

5
4/17
4/5
4/58
4/58
4/58
3/33
4/75
4/5
4/67
3/92
3/83
4/25
4/42
4/42
3/67
3/67
3/75
4/75
4/67
4/08
4/08
4/5

جدول  ،3خالصه آمارههاي مربوط به تحلیل پايايی
مرحله اول را نشان میدهد .بر اساس نتايج اين جدول،
مقدار پايايی شاخصهاي پرسشنامه برابر  0/876است.
مقدار آلفا نشان میدهد که شاخصهاي مدل از نظر
خبرگان میزان پايايی بااليی برخوردار بوده و بهعبارتی،
همسازي درونی بااليی جهت سنجش اين شاخصها
دارند .مقدار میانگین بهدست آمده براي هر سؤال نشان-
دهنده اين است که اکثر پاسخگويان گزينه بسیار زياد و
زياد را انتخاب کردهاند بنابراين ،سؤاالت از انحراف معیار
پايینی برخوردارند .اين آماره نشان میدهد که در واقع
سؤاالت از پايايی قابل قبولی برخوردار هستند .آزمون
رتبهاي دبلیو کندال ،به سنجش میزان توافق رتبهبندي-
ها در بین پاسخگويان میپردازد .در اين آزمون ،هر
پاسخگو بهعنوان يک قضاوت کننده يا رتبهدهنده ،و هر-
گونه يا سؤال نیز بهعنوان يک متغیر تلقی شده و در
ادامه ،براي هر يک از اين متغیرها ،میانگین رتبهها
محاسبه میشود .آزمون دبلیو کندال عالوه بر معنیداري
تفاوت يا عدم تفاوت میانگین رتبه ارزيابیها؛ به اولويت-
بندي آنها نیز میپردازد .به عبارتی ،اين آزمون نشان
میدهد که ارزيابی پاسخگويان در کدام شاخص مورد
نظر مثبتتر و در کدام حوزهها منفیتر است .براي
رسیدن به اين منظور ،با توجه به جدول  3میانگین رتبه

0/000
0/577
0/522
0/669
0/669
0/669
0/888
0/452
0/522
0/778
0/289
0/389
0/866
0/515
0/900
0/651
0/651
0/452
0/456
0/492
0/515
0/900
0/798
0/876
0/501

67/8
38/7
50/8
54/2
53/5
53/9
19/2
59/4
50/7
58/2
29/1
27/6
44/1
47/6
50/6
23/1
22/5
24/6
60/3
57/1
35/1
37/8
50/8
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4/92
40/8
4/42
4/5
4/5
4/42
3/5
4/58
4/25
4/42
3/92
4
4/17
4/25
4/25
3/67
3/83
3/75
4/67
4/67
4
4/1
4/58

09/28
0/515
0/515
0/674
0/674
0/793
0/905
0/669
0/452
0/900
0/515
0/426
0/835
0/452
0/866
0/778
0/718
0/622
0/492
0/651
0/426
0/900
0/669
0/914
0/736

65/5
35/5
47/6
51/8
51/1
48/5
32/2
54/1
41/1
51/1
30/3
32/5
40/5
41/1
44/3
25/2
28/8
27/2
57/2
57/3
32/1
39/2
54

توسعه کارآفرينی در
شاخص «پرورش روحیه
کارآموزان»« ،مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی» و
«زمین پاک» بیشترين مقدار ( )67,83و شاخص
«تدوين اهداف و سیاست هاي کارآفرينانه» کمترين
مقدار ( )4,92را به خود اختصاص دادهاند .همچنین،
میان اعضاي محترم پانل در خصوص شاخصهاي مورد
نظر با توجه به نتیجه آزمون کندال ( « )0/501اتفاق
نظر متوسط» وجود دارد .همانطور که در جدول 3
مالحظه میشود از نظر مشارکتکنندگان در پانل دور
اول ،سه شاخص «پرورش روحیه توسعه کارآفرينی در
کارآموزان»« ،مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی» و
«زمین پاک» بیشترين تأثیر را دارند .بر اساس نتايج
جدول ( )3در مرحله دوم دلفی نیز مقدار پايايی
استاندارد شده بیان شده است .مقدار آلفاي
استانداردشده نشان میدهد که از نظر خبرگان میزان
پايايی و بهعبارتی ،همسازي درونی بااليی برخوردارند.
مقدار میانگین به دست آمده براي هر سؤال نشاندهنده
اين است که اکثر پاسخگويان گزينه بسیار زياد و زياد را
انتخاب نموده-اند .در واقع ،سؤاالت از پايايی قابل قبولی
برخوردارند و میان ارزيابی پاسخگويان از متغیر مورد
نظر ،توافق وجود دارد .همچنین ،آزمون  Wکندال در
مرحله دوم رتبهاش را بهدست آورده است که نشان-
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دهنده آن است ( =0/736آزمون  Wکندال) که مفاهیم
از نظر پاسخگويان از قابلیت رتبه بندي برخوردار
هستند .همچنین ،میان اعضاي محترم پانل در مرحله
دوم اجراي دلفی در خصوص متغیرهاي مورد نظر «اتفاق
نظر قوي» وجود دارد .بنابراين ،با توجه به نتايج دو دور
دلفی و اجماع اعضاي پانل و رسیدن به اشباع نظري80 ،
شاخص از نظر خبرگان مشخص شدند .صرفنظر از
تغییرات مشاهده شده در رتبه مفاهیم ،در واقع میتوان
نتیجه گرفت که حتی اگر  Nبار توزيع پرسشنامه-ها
تکرار شود باز همین نتايج بهدست خواهد آمد.
براي دستیابی به نتايج دقیقتر ،به رتبهبندي مولفه-
هاي توسعه کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی با استفاده
از آزمون فريدمن پرداخته شده است که در ادامه ارايه
شده است (جدول :)1
جدول  -4آزمون فريدمن مولفههاي توسعه کارآفرينی پايدار
در نظام آموزشی
گويه ها
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با توجه به نتايج جدول فوق مالحظه میگردد
مولفههاي "عوامل انسانی" و "عوامل اقتصادي" توسعه
کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی باالترين میانگین را
دارد و مولفههاي "عوامل فرهنگی" و " عوامل سیاسی"
کمترين رتبه را به خود اختصاص میدهد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

توسعه از طريق کارآفرينی تبديل به کانون توجه
همه ملل جهان شده است .اين امر توسط کشورهاي
کمتر توسعه يافته و در حال توسعه آفريقا ،آسیا و
آمريکاي جنوبی که نیازمند تحول فوري به سمت اقتصاد
توسعه يافته هستند ،بهتر درک می شود .با اين حال،
توسعه اقتصادي از طريق کارآفرينی میتواند با تمرکز و
سرمايهگذاري در آموزش کارآفرينی ،تقويت شود .معلوم
شده است که کارآفرينی قابل آموزش و آموختن است.
ادراک مبهم از پايداري منجر به تعاريف متفاوت و اغلب
متضاد کارآفرينی پايدار میشود .مفهوم آکادمیک
کارآفرينی پايدار از درک غالب پیشرفتهاي پايدار که
قبالً بیان شده است ،تکامل يافته و بههمین دلیل به
شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته و گفتمان کارآفرينی
پايدار يکپارچه و فاقد ايدههاي پايداري ضروري از ساير
حوزههاي تحقیق است .در نظام آموزش و پرورش بايد
شرايطی حاکم گردد که از دانشآموزانی که داراي
روحیه و توان کارآفرينی هستند حمايتهاي مادي و
معنوي شود تا آنها تشويق شوند و در نتیجه ،پس از
دانشآموختگی ،به جاي جويندگان کار ،خودشان بتوانند
کسب و کار جديدي را ايجاد نمايند .اين تحقیق با هدف
اصلی شناسايی مهمترين شاخصهاي توسعه کارآفرينی
پايدار در نظام آموزشی و اولويتبندي مولفههاي آنها
شکل گرفت .بر اساس تحقیقات انجام شده که مولفهها و
شاخصها از آنها تهیه شده است و از خبرگان نیز
نظرسنجی انجام شد .شاخصها مورد تايید قرار گرفت.
بنابراين ،میتوان گفت شاخصهاي مورد استفاده در
پژوهش حاضر همسو با تحقیقات نام برده در جداول
فوق میباشد .بهعبارتی ،در پژوهش حاضر مولفههاي
توسعه کارآفرينی پايدار برگرفته از تحقیقاتMohebi
( Alvani ،)2015و همکاران (Agamohammadi ،)2013
 Pezeshki ،)2015( & Abdolahiو همکاران
( Rezaie ،)2017و همکاران ( Sherein ،)2017و
همکاران ) Coay ،)2016و همکاران ) Hamon ، (2014و
همکاران) Robert ،(2007) Hart ،(2009) Hart ،(2009و
همکاران )Khan ،(2011) Delai & Takahishi ،(2004
و همکاران )Terorantala ،(2016و همکاران )،(2017
 Chenو همکاران ) Azadniya ،(2006و
همکاران) (2014) Panahi ،(2017میباشد که نشان-

بکان و همکاران :سازوکارهاي توسعه کارآفرينی پايدار...

دهنده با اهمیت بودن توسعه کارآفرينی پايدار از ديدگاه
اين محققان میباشد .همچنین ،مهمترين مولفه در
توسعه کارآفرينی پايدار با توجه به نتايج بهدست آمده
مولفه "عوامل انسانی" و " عوامل اقتصادي" میباشد.
کارآفرينی براي توسعه پايدار بهعنوان يک حوزه
تحقیق بر تأثیر فعالیتهاي کارآفرينی متمرکز است،
کارآفرينی نیاز به ارتباط بین حضور فرصتها و حضور
افرادي که اين فرصتها را کشف و بهرهبرداري میکنند،
دارد .اين بدان معنی است که کارآفرينی فراتر از اقدام
ايجاد يک کسب و کار جديد است .چالشهاي مشخص
آموزش کارآفرينی میتواند با تعهد واقعی دولت مربوطه،
مؤسسات آموزشی ،دانشجويان و ساير سازمانها بهبود
يابد .انتظار میرود با توجه به اين مسئولیت مشترک،
کارآفرينی به جايگاه خود دست يابد و بهعنوان ابزاري
حیاتی براي رشد و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار
گیرد .همچنین ،با توجه به فراهم نبودن زيرساختهاي
الزم توسعه کارآفرينی پايدار در نظام آموزشی،
دستاوردهاي اين نوع آموزشها نیز به شکل مطلوبی
ايجاد نشده است که بتواند سبب توسعه کار آفرينی
پايدار گردد .لذا ،بهمنظور توسعه هر چه بیشتر آموزش-
هاي کارآفرينی پیشنهاد میگردد:
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بازنگري در سیاستگذاريها و برنامهريزي کالن در
نظام آموزشی در خصوص تغییر ديدگاه موجود و توجه
بیشتر به آموزشهاي کارآفرينی پايدار.
بازنگري اساسی در اهداف ،محتوا ،روشهاي
ارزشیابی و روشهاي تدريس با محوريت آموزش کار-
آفرينی پايدار و آموزشهاي عملی و توجه بیشتر بر
واحدهاي عملی دروس.
ارايه آموزشهاي الزم به آموزشگران بهصورت ضمن
خدمت (حضوري يا الکترونیکی) بهمنظور ايجاد دانش،
انگیزه و مهارت الزم در خصوص اصول و مبانی يادگیري
کارآفرينی پايدار.
توجه اساتید به مقولههايی چون استفاده و ارايه
منابع آموزشی جديد و سوق دادن فراگیران به منابعی
فراتر از منابع درسی ارايه شده ،توجه به ارتباطات بین
فردي و تشويق فراگیران به اين امر و تسهیل و نظارت بر
فرايند يادگیري بهجاي شیوههاي آموزشگر محور.
توجه بیشتر به درس کارآفرينی و ارايه آن توسط
افراد داراي تخصص الزم و توسعه و تقويت فرهنگ
کارآفرينی در نظام آموزشی از سطوح مديريتی تا سطوح
پايینتر از طرق مختلف از جمله برگزاري دورههاي
آموزشی ،همايشها ،دعوت از کارآفرينان ،حمايت از
شرکتهاي دانشبنیان ،وبسايتهاي اطالعرسانی در
خصوص کارآفرينی.
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