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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 two-

stage 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. 
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 ینظام آموزشهای یک گیریساختار و جهتدر  داریپا ینیتوسعه کارآفر سازوکارهای
 

 3نژاد، پریسا ایران*2، رمضان جهانیان1سلیل بکان
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 (11/10/98تاریخ تصویب:  -20/7/98)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

    

یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرایند توسعه جوامع، 
ه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد. کارآفرینی است. ضرورت پایداری کارآفرینی به انداز

-امروزه، بر خالف گذشته با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهای جوامع بشری روبه

های مسئوالن کشور معضل بیکاری و عدم ترین دغدغهرو هستیم و همچنین، یکی از مهم
ترین و ت. یکی از مهمباشد که بسیار حائز اهمیت اسهای کافی به فراگیران میآموزش مهارت

حل برای این های اخیر، بیکاری است که یافتن راهترین دغدغه مسئوالن کشور در سالاساسی
 یانسان روییطور خاص در بخش کشاورزی که نموضوع به نیا باشد.دغدغه حائز اهمیت می

وردار برخ شترییب تیآن را در خود جای داده است، از اهم ریآموخته و غکار دانش اییجو
تواند مثبت و های موجود درباره روابط بین آموزش و پرورش و کارآفرینی می. نظریهاست

کوشد به توزیع روابط مشاهده شده بین آموزش و هنجارگرا باشد. رویکردهای مثبت می
ها بپردازد. برعکس، رویکرد هنجارگرا تمایل دارد که بر پرورش و کار و چگونگی تکوین آن

های طور که باید باشد تکیه کند. به این معنی که نظریهوزش و پرورش و کار آنروابط بین آم
-های مثبتهنجارگرا بر رویکردی اخالقی یا معنوی نسبت به این مساله تاکید دارد. در نظریه

ترین توضیح را درباره رابطه بین باشد؛ سادهها میگرا که نظریه سرمایه انسانی یکی از آن
 نیترمهم ییشناسا یبا هدف اصل قیتحق نیادهد. و کارآفرینی ارایه میآموزش و پرورش 

آنها شکل  یهامولفه یبندتیو اولو یدر نظام آموزش داریپا ینیهای توسعه کارآفرشاخص
ها پرسشنامه و جامعه پیمایشی و ابزار گردآوری داده-. پژوهش حاضر از نوع توصیفیگرفت

ای انجام پذیرفت. جامعه آماری خبرگان ی دو مرحلهآماری خبرگان بوده که به روش دلف
از  یرتصادفیغ ی به شیوهریگروش نمونه آموزشی بود وشامل کارشناسان و متخصصان و 

ای دلفی و اجماع با توجه به نتایج دو مرحله مصاحبه صورت گرفت. 12هدفمند بود که 
مشخص شدند. در بین شاخص از نظر خبرگان  80اعضای پانل و رسیدن به اشباع نظری، 

 نیباالتر "یاقتصاد عوامل"و  "فردی عوامل" یهامولفههای توسعه کارآفرینی پایدار مولفه
 "یاسیس عوامل "و  "یفرهنگ عوامل" یهارا دارد و مولفه )باالترین اولویت( نیانگیم

اصلی نظام آموزشی که عامل  دهد.یرا به خود اختصاص م ترین اولویت()پایین رتبه نیکمتر
باشد برای جا نماندن از تغییرات سریع جهانی و بقا و رشد تربیت نیروی انسانی متخصص می

در این عرصه و نیز حل معضل بیکاری باید به سرعت و با هدف گذاری درست حرکت کند.  
رود نظام آموزشی هایی توسعه کارآفرینی پایدار، انتظار میها و شاخصبا توجه به یافتن مولفه

-های کاربردی بیکاری،گامحلند با تمرکز بر توسعه کارآفرینی پایدار در راستای یافتن راهبتوا

 های موثری را بردارد.  
 .کشور ینظام آموزش ،داریتوسعه پا ی،نیتوسعه کارآفرکارآفرینی، های کلیدی: واژه
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 مقدمه

-منطقه ینيکارآفر ستمیاکوس هیبا ته ینظام آموزش

 يورار ماهر، با توسعه دانش و فنکا يرویبا ن ي همراها

ها نقش منابع در دسترس سازمان دستیابی بهبا  و ديجد

 فايا اي( در توسعه منطقهزوریعامل کاتال کي) یاساس

 گیري ازبهرهدر واقع، (. Miller et al., 2018) کنندیم

 تيباعث تقو ديجد یقاتیو موسسات تحق یآموزشمراکز 

در سراسر جهان  لفمخت يهادر مکان اياقتصاد منطقه

 يها، نظامني(. عالوه بر اWakkee et al., 2019شود )یم

 يشروع به اجرا ياندهيطور فزاسراسر جهان به یآموزش

دنبال حرکت کرده و به يیهاسمیها و مکانتیفعال نیچن

 (.Gür et al., 2017ينی هستند )کارآفر به سمت

و اجتماعی در عنوان کلید رشد اقتصادي کارآفرينی، به

بسیاري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و فرض 

هاي کارآفرينی در جهات غالب اين است که فعالیت

(. در اکثر Spash, 2012مختلف مفید و مؤثر است )

کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرينی 

ترين منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته عنوان اصلیبه

رسی روند توسعه اقتصادي و اجتماعی در است. بر

کشورهاي توسعه يافته بیانگر آن است که اقتصاد تحت 

تأثیر کارآفرينی است و کارآفرينان در توسعه اقتصادي و 

سزايی دارند. شناخت عوامل تأثیرگذار اجتماعی نقش به

بر رفتار کارآفرينی گام اولیه و حیاتی به سمت توسعه 

خواهد بود. از طرفی توسعه  هاي کارآفرينیفعالیت

اي در ادبیات طور گستردهپايدار، مفهومی است که به

آموزش و پرورش و دانشگاهی، مورد بررسی و توجه قرار 

گرفته است و پايداري به يک موقعیت ارزشی مرتبط با 

زيستی، زيست، اشاره دارد که از آسیب محیطمحیط

اقتصادي  نمايد و پايداري، مخفف کارايیجلوگیري می

باشد که تضمین کننده ثبات اقتصادي و تولید ثروت می

توسعه  (.Swanson & DeVereaux, 2017باشد )

تواند به رشد اقتصادي پايدار منجر شود و کارآفرينی می

-هاي آموزشی، جديد امکاناين امر با استفاده از روش

آموختگگان پذير خواهد شد که به تازگی، توجه به دانش

تواند منجر به توسعه ه کارآفرينی کامل، میبا تجرب

تواند به کارآفرينی گردد و آموزش کارآفرنی پايدار می

رقابت مناسب در بازار و بهبود اخالق کار، منجر شود 

(Cristina, 2016 کارآفرينی پايدار در محیط کسب و .)

 Paul etکار امروزي بسیار مورد توجه قرار گرفته است )

al., 2017 .)در حال توسعه، که در  يدر کشورها ژهيوبه

 يو مصرف اقتصاد دی، تولتیجمع عيآن رشد سر

و در آن  را به دنبال دارد یطیمحستيمشکالت حاد ز

 يهابرنامه از بخش نيمربوط به ا تعهداتکمبود 

 ینيکارآفر يهاوجود دارد، دانشگاه یو دولت یخصوص

 يامنطقه داريدر توسعه پا ی( نقش مهمديتوانند )بایم

 ياگونه( بهیو سازمان يرفتارها )فرد رییداشته باشند. تغ

-هيمند شود، نه تنها سرمابهره داريتوسعه پا نیکه از چن

 نيچند رییبه تغ ازیاست بلکه ن يتوسعه فناور اي يگذار

را  نفعانياز ذ ياگسترده فینهاد )و افراد( دارد و ط

هاي ر سالد(. Wakkee et al., 2019) کندیم ریدرگ

اخیر، کارآفرينی به يک عنصر کلیدي براي توسعه و 

نظام بهبود وضعیت اقتصادي کشورها، تبديل شده است. 

عنوان يک ها در سراسر جهان، بهو دانشگاه یآموزش

بخشی از کارآفرينی، تبديل شده است. کارآفرينی در 

عنوان يک مرکز آموزش و پروش، منجر به مدارس، به

شود. توسعه ينی در سطح جامعه میتوسعه کارآفر

کارآفرينی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و 

توسعه پايدار، مسايل و مشکالت جاري از جمله فقر، 

آموختگان نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاري دانش

دانشگاهی و معضل انبوه ساير بیکاران را رفع خواهد 

توسعه اقتصادي  هنمود. کارآفرينی به عنوان موتور محرک

جوامع است.  و اجتماعی نقش اساسی در فرآيند توسعه

 هايدغدغه نيتریاز اساس یکي ریهاي اخدر سال

 براي مسأله یحلراه افتنيکشور،  زانيرو برنامه مسئوالن

. جوانان بوده است ژهيواز افراد به ادييشمار ز کاريیب

 رويیطور خاص در بخش کشاورزي که نموضوع به نيا

 آن را در خود ریآموخته و غکار دانش اييجو یانسان

 برخوردار است شتريیب تیداده است، از اهم جاي

(Hosseini et al., 2010 .)لیاگر چه به دل گر،ياز سوي د 

 مختلف صورت گرفته در علوم و فناوري هايشرفتیپ

 داتیدر تول نيو توسعه راهکارهاي نو کشاورزي

 و اشتغال ینيبراي کارآفر اريیبس هاينهیزم کشاورزي،

 وجود آمدهبخش به نيا یآموزش عال آموختگاندانش

 هستند. در کاریاز آنان ب اديياما همچنان شمار ز است،
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 آموزش هياست که ارا نيراستا، اعتقاد بر ا نيا

 هاو دانشگاه یدر موسسات آموزش عال ژهيوبه نانهيکارآفر

 غال و رفع معضلاشت جاديدر ا اريینقش بس تواندیم

 اقتصادي داشته باشد شرفتیو پ کاريیب

(Khosravipoor & Monajemzadeh, 2011 .)نيبر ا 

 نانهيهاي کارآفرتوسعه آموزش ریهاي اخدر سال اساس،

 به شکل جدي مورد توجه یو دانشگاه یمراکز آموزش در

 ها فراتر از نگاه تکاز دانشگاه اريیگرفته و بس قرار

 فراد کريو با مدنظر قرار دادن رو ینيربه کارآف یدرس

 از هاي خودنمودن آموزش نانهيدر کارآفر یاي، سعرشته

 کردند تا یهاي درسبا برنامه ینيکارآفر قیتلف قيطر

 به خود گرفته و ینيآنان رنگ و بوي کارآفر هايآموزش

 Rezaei) آموختگان توانمندتر شوددانش تیبه ترب منجر

& Mirie Karam, 2018 .)شده،  اشاره با توجه به مطالب

 شاخص نيترمهم يیشناسا یبا هدف اصل قیتحق نيا

-اولويتو  یدر نظام آموزش داريپا ینيتوسعه کارآفر هاي

هاي هاي آنها شکل گرفت. بر پايه بررسیبندي مولفه

صورت گرفته، سوال اصلی اين پژوهش آن است که 

ی آموزشدر نظام  داريپا ینيتوسعه کارآفر هايشاخص

آنها چگونه است؟ و  هايي مولفهبندتيو اولو کدامند

توان نتايج آن را  به نظام آموزش عالی چگونه می

 کشاورزي ربط داد؟
 

 مبانی نظری پژوهش

ها براي ايجاد برداري از فرصتکارآفرينی بهره

تغییرات است. مفهوم توسعه کارآفرينی، فرايندي است 

-مع دانش و مهارت بهعنوان شروع تجتوان بهکه می

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 

ها، انجام اقدام هاي الزم و عملیات حمايتی وضع سیاست

کند و در هر جايی که تلفیق امکان فیق میبا هم تل

ها، بررسی و ندارد به ايجاد رابطه مبادله بین آن

(. OECD, 2001پردازد )ها میهماهنگی اين مبادله

تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پايدار را 

پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث 

 ,Colanderيرفته است )توسعه پايدار باشد، صورت نپذ

(. براين اساس، اصطالح کارآفرينی پايدار يک 2000

 .مفهوم در پیوند توسعه پايداري به کارآفرينی است

عنوان يک اصطالح جمعی براي کارآفرينی پايدار به

کارآفرينی  زيست، کارآفرينی سبز وکارآفرينی محیط

عالوه (. Gibbs, 2009شود )اجتماعی در نظر گرفته می

 یدرک بهتر در مورد چگونگ جاديا ي، برانيبر ا

ها و نقش دي، بانانهيکارآفر يهادانشگاه يرگذاریتأث

 يدانشگاه را در سطح نهاد گرانياز باز یمختلف يهاوهیش

گرفته افتد در نظر یها اتفاق مآن نیکه ب یو تعامالت

شود شخص خاص تمرکز  کي يرو نکهينه ا شود

(Clauss et al., 2018.)  حوزه  درواقع، مطالعات در

به اقدام  ازین ریینشان داده است که تغ ينهاد ینيکارآفر

 (. Aldrich, 2011; Lawrence et al., 2011) دارد یجمع

Başçı  به بررسی آموزش  (2015)و همکاران

ها و ارايه مدل پیشنهادي بر اساس کارآفرينی در دانشگاه

یق نشان دادند که پشتیبانی مالی، پرداختند. در اين تحق

انداز مناسبی را براي توسعه ها بايد چشمدانشگاه

هاي کارآفرينی را در دانشگاه اجرايی نمايند و مولفه

خوبی تبیین کرده و منابع مالی برنامه مورد نظر را به

ها را، مشخص نمايند مورد نیاز براي حمايت از اين برنامه

(Başçı et al., 2015.) 
Sherein ( به بررسی خدمات 2016ان )و همکار

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 

-ین کنندههاي آموزش کارآفرينی، نقش تعیمربیان دوره

 (.Sherein et al., 2016) اي، دارند

Cantu-Ortiz ( به بررسی 2017و همکاران )

 نيای در مکزيک پرداختند. دانشگاه ینيگسترش کارآفر

 تیمالک-مردم-ستمیاکوس-)پژوهش REPITAکار 

و تکرار زيمدل تجو کيتراز کردن(، -انتقال-يمعنو

 يوربر فنا یمبتن یدانشگاه ینيکارآفر يشونده برا

در  یدانشگاه ینيکارآفر قاتیموفق، حاصل از تحق

کار، سه نقص در  نياست. در ا يتوسعه اقتصاد طيشرا

: شده است يیشناسا کيمکز ینيکارآفر ستمیاکوس

. يو انتقال فناور شرفتهیپ ي، فناوریقاتیتحق يهامهارت

، ستین يچارچوب نظر کيخود  يبه خود جينتا نيا
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 یاست که مبتن یواقع يایندر د یمدل سازمان کيبلکه 

و  يفن آوربر اساس چرخش خودکار  يبرا ايهيبر نظر

-et al., 2017 Cantu) است ياقتصاد ریبا تأث کیآکادم

Ortiz). 

Olori & Olori (2018 به بررسی ) آموزش و پرورش

 يتوانمندساز يابزار برا نيمؤثرترکه  ياحرفه یفن

 شيافزا ،یمل داريبه توسعه پا یابیشهروندان جهت دست

و  يکاریکاهش فقر و ب ،یزندگ تیفیاشتغال، بهبود ک

 ، پرداختند.است یو دموکراس يفرهنگ صلح، آزاد جيترو

 یناهداف آموزش و پرورش ف دگاه،يد نيگذرا به ا ینگاه

دانش، عادت  ،یعمل يرا به عنوان مهارت ها ياحرفه

آموزش  نيا رندگانیبه گ گريد يکار، نگرش و ارزش ها

 (.Olori & Olori, 2018)کند یمشخص مها 

Wakkee ( 2019و همکاران ) نقش دانشگاه در

عنوان به یني: فعال کردن دانشمندان کارآفرداريتوسعه پا

نقش  نياز ا شیپرا بررسی کردند.  رییعوامل تغ

در توسعه  رییعنوان عوامل تغ( بهیني)کارآفر يهادانشگاه

 نکهيه است، اما امنطقه مورد توجه قرار گرفت ياقتصاد

در  يمنطقه ا داريتوانند توسعه پایها مچطور آن

کنند، تاکنون مورد  تيدر حال توسعه را هدا يکشورها

 یکه با معرفدهد ینشان منتايج غفلت واقع شده است. 

 قياز طر داريپا راتییتغ جاديعنوان محرک اها بهدانشگاه

 يزسا يتجار يهاتیفعال يجا، بهیآموزش و دسترس

، همچنیندر حال توسعه.  يدر کشورها ژهيوو به یسنت

 ياجداگانه يفضا جاديمطالعه خطرات و ارزش ا نيا

را قبل از بازگشت  داريتوسعه پا يبرا ديجد میمفاه يبرا

 Wakkee etدهد )ینشان م یبه مکان اصل میمفاه نيا

al., 2019.) 

نقطه کانونی )تمرکز( آموزش کارآفرينی در سراسر 

، ن حالنظر دارد. با ايانداز متفاوتی مدن قطعًا چشمجها

ی هاي خاصی از يادگیري کارآفرينرسد جنبهنظر میبه

 راردر همه جا و تقريبًا توسط همه محققان مورد توجه ق

 ياهیژگيبر توسعه و ديآموزش با ،نيبنابراگرفته است. 

 ت،یقوفم زهی(، انگریابتکار )تدب ت،یمانند خالق ینيکارآفر

محاسبه شده متمرکز باشد.  يهاسکير رشيپذ يیتوانا

 يیها و توانافرصت يیشناسا يبرا یطیمح یبررس

 نیهمبه ديبا ازیمنابع مورد ن يو گردآور یدسترس

به  يشتریتوجه ب ،نيبراباشند. بنا تيصورت در اولو

شود، که در هنگام اِعمال، یها  مکسب مهارت

 وکسب  دهياهد ساخت انظر را قادر خومورد نانيکارآفر

ه بامر  نيسازند. ا زيکار را از فرصت کسب و کار، متما

 نيکه قادر به درک ا ياز افراد ياریکاهش رکود بس

 يهايگذارهيسرما يريپذامکان نییتع يتفاوت مهم برا

 طيحال، در شرا نيکمک خواهد کرد. با ا ستند،یخود ن

 یدرستدست دوم نا اتیرسد که تجربینظر مبه ،یعمل

 وجود دارد. ینيدر مورد ساختار آموزش کارآفر

 ینيموضوع کارآفر رامونیانجام شده پ قاتیتحق در

 به قرار گرفته بود. با توجه یمورد بررس يموارد متعدد

پژوهش با گردهم اين گذشته،  قاتیتحق جينتا یبرخ

و  داريپا ینيآوردن عوامل مرتبط بر توسعه کارآفر

توسعه  يسازوکارهاتیابی به دسآن بدنبال  يهاشاخص

ير ی است که به شرح زدر نظام آموزش داريپا ینيکارآفر

 باشد:می
 

 



 505 ...داريپا ینيتوسعه کارآفر سازوکارهايو همکاران:  بکان 

 یدر نظام آموزش داريپا ینيتوسعه کارآفرهاي ها و مولفهشاخص -1جدول
 منابع شاخص مولفه

عوامل 
 انسانی

( شرين و همکاران  1394)محبی  کسب مهارت حل مساله آموزش مستقیم مهارت هاي کارآفرينی به کارآموزان
( پاتريسیا و همکاران 2016)
( 1392( الوانی و همکاران )2016)

 خبرگان

 افزايش آموزش مهارت هاي زندگی بهره گیري از استادان کارآفرينی و مربیان
 تقويت ذهن توسط کارآموزان  کسب مهارت استعداد يابی از کارآموزان
 روحیه توسعه کارآفرينی در کارآموزانپرورش  توانمندي سازي کارآموزان

عوامل 
 مديريتی

و همکاران  يیرضا (1394محبی ) معرفی فرصت هاي جديد شغلی توسعه فرهنگ کارآفرينی
 (2014و همکاران ) يکوا (1396)

 خبرگان
 

 نگرش پايداري تغییر سیستم مديريتی
 تدوين اهداف و سیاست هاي کارآفرينانه

 سعه کارآفرينیمطلوبیت مدنظر در تو
 مهارت برنامه ريزي آموزشی صحیح

عوامل 
 ساختاري

 ارزيابی عملکرد چشم انداز کارآفرينانه

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

 ساختار حمايتی از توسعه کارآفرينی
تقويت منابع مالی در زمینه توسعه کارآفرينی 

 پايدار
مینه توسعه کارآفرينی تقويت نظام پژوهشی در ز

 فرايندها و روش ها پايدار
 تحقیق و توسعه در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار

عوامل 
 استراتژي

 ارائه نگرش ريسک پذيري کارآفرينی برنامه درسی و فرهنگی
 دوره هاي آموزشی سرمايه گذاري خبرگان (1394محبی )

 تدوين کارآفرينی در فرايند تدريس.
 فرينی در برنامه درسی ابتدايی و متوسطهکارآ

عوامل 
 محیطی

 (1396پزشکی و همکاران ) برگزاري دوره هاي آموزشی کارآفرينی محیط اجتماعی
 (1394) یو عبداله يآقامحمد

 (1394) یمحب
 (2016و همکاران  ) نيشر

 خبرگان

 برگزاري المپیاد کار و فناوري تعامل با محیط مدرسه
 برگزاري مسابقات و جشنواره با رويکرد کارآفرينی کارشناخت ارزش 

 مرکز نوآوري و کارآفرينی برگزاري نشست هاي تخصصی کارآفرينی
 شناخت فرصت هاي جديد تحصیلی

عوامل 
 اجتماعی

(، هارت 2009هامون و همکاران ) یاصل يها هياز سرما یمکف يبهره مند تامین نیازهاي پايه انسانی و اجتماعی
(، روبرت و 2007(، هارت )2009)

 (2004همکاران )
(، خان و 2011) یو تاکاهاش يیدال

(، ترو رانتاال و 2016همکاران )
 (2017همکاران )

 داشتن حق انتخاب توسعه فرهنگی در زمینه کارآفرينی پايدار
 یمشارکت در تعیین سرنوشت اجتماع برخورداري از سالمت روانی در راستاي توسعه پايدار

 داريپا ینيتوسعه کارآفرشناخت اجتماعی از  برقراري رفاه آموزشی در راستاي کارآفرينی پايدار
 ايجاد شغل توسعه سرمايه انسانی

 سالمت و امنیت

عوامل 
 ياقتصاد

(، هارت 2009هامون و همکاران ) اقتصاد با حساسیت بوم شناختی برآيند تخصص بهتر منابع
(، روبرت و 2007(، هارت )2009)

و  يیدال (2004همکاران )
(، اسونسون و 2011) یتاکاهاش

(، ترو رانتاال و 2015واگنر )
 (2017همکاران )

 تنوع و پیچیدگی مديريت کاراتر منابع
 کاهش هزينه هاي مصرفی در راستاي توسعه پايدار بهره وري استفاده از توسعه کارآفرينی پايدار

 نظام مبتنی بر ارزش ستاي توسعه کارآفرينیکاهش مصرف انرژي در را

عوامل 
 طیمح

 ستيز

استفاده از منابع تجديد ناپذير با سرعتی کمتر از رشد 
 آنها

 بازيافت ضايعات
(، هارت 2009هامون و همکاران )

(، روبرت و 2007(، هارت )2009)
 (2004همکاران )

(، ترو رانتاال 2006چن و همکاران )
 (2017و همکاران )

(، خان و 2011) یو تاکاهاش یيدال
 (،2016همکاران )

 مديريت زباله استفاده حداکثر از منابع تجديد پذير 
 تعهدات الزم به محیط زيست زمین پاک

 عوامل بهداشتی منابع آب سالم
 ممانعت از آلودگی کیفیت هوا

 صرفه جويی در انرژي ینيدر توسعه کارآفر ديارتقا وسعت د
 جهانی  سالمت

 مديريت محیطی شرکتی
 طراحی تولید سبز

عوامل 
 یاسیس

 (1396آزادنیا و همکاران) مشارکت برابري حقوق زنان و مردان
 پاسخگويی سیاسی 

عوامل 
 فرهنگی

 (1393پناهی ) تعداد کتابخانه افزايش آگاهی در افراد از طريق مطالعه
راستاي توسعه  افزايش مکان هاي آموزشی در میزان مطالعه

 کارآفرينی پايدار

عوامل 
 فردي

تعريف هدف دستیابی به موفقیت در راستاي توسعه 
 کارآفرينی

 (2003گزارش توسعه انسانی) سطح زندگی قابل قبول و استاندارد

 شاخص دسترسی به آموزش
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 هامواد و روش

ها پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، از نظر داده

اکتشافی و از نظر ماهیت پیمايشی مقطعی و به  آمیخته

 پژوهش حاضردر اي است. دلفی دو مرحله روش تحلیل

توسعه هاي مؤثر بر هاي اصلی مؤلفهابتدا عوامل و ويژگی

از عمق ادبیات تحقیق و مبانی کارآفرينی و توسعه پايدار 

هاي اکتشافی پیرامون موضوع استخراج نظري و مصاحبه

و با  ايدو مرحله کمک تکنیک دلفی به ،شده و سپس

هاي خبرگان و نخبگان و امتیازدهی استفاده از ديدگاه

و سپس، مورد اجماع خبرگان شناسايی  هاابعاد و مولفه

نفر از  20جامعه آماري شامل  گرديد.بندي رتبه

کارشناسان و متخصصان آموزشی بودند که در نهايت، با 

تجزيه و تحلیل و  مصاحبه صورت گرفته است. براي 12

، Excelافزارهاي تحلیل آماري اطالعات پژوهش از نرم

24SPSS  .استفاده گرديد ، 

ی درباره اتفاق نظر جمع در صورتی کهی. دلف روش

از صحبت به میان آيد، موضوع  کيدرباره  انصاحبنظر از

 یکي یروش دلف ،نيبنابراگردد. یاستفاده م یروش دلف

-می قیتحق نيمدل ا نيو تدو یدر طراح یاز فنون اصل

 عبارتند از:  یبارز در فن دلف یژگيچند و باشد،

 گريکديناشناخته بودن افراد نسبت به 

 گريکديافراد از  يريپذریعدم تأث

 ها )از دو تا ده دور(تکرار پرسشنامه

  يريپذقیتطب تیقابل

 بازخورد

 یدلف روش از استفاده با ینیبشیپ ديفوا به ادامه،در 

 :شودیم اشاره

 کندیم جاديا ندهيآ از ياندازچشم یدلف روش -

(Dalkey, 2002: 249 ) 

-ینیبشیپ جهت یدلف روش از استفاده نيشتریب -

 (.Okoli, 2004: 16) است بلندمدت و مدتکوتاه يها

 است ینیبشیپ يبرا يابزار عنوانبه یدلف کیتکن -

(Rowe, 1999: 10 .) 

 پژوهش در که آنجا ازی. دلف پانل ياعضا انتخاب

 راءآ اجماع زین و دهيپد مورد در ینیبشیپ حاضر،

 طيشرا درک اتفاقاً  و باشدیم نظر مورد نیمتخصص

 یدلف روش از است، برخوردار ياژهيو تیاهم از حاضر

 با یدلف پانل روش ان،یم نيا در و گرددیم استفاده

 آن، يروفرا امکانات گرفتن نظر در با متخصصان

 متفاوت يهادگاهيد استخراج يبرا روش نيرتمناسب

 و «يیهمگرا» يبرقرار زین و متخصص و نظرصاحب افراد

 .باشدیم عوامل گريد و راهکارها ها،دهيا انیم «جمع»

 حاضر، قیتحق در که آنجا از. قيتحق يیروا

-اندازه و اطالعات يآور-جمع ابزار نيبهتر پرسشنامه

 يیروا يریگاندازه و جشسن ،نيبنابرا بود، رهایمتغ يریگ

 يیروا رايز .بود برخوردار یخاص تیاهم از زین پرسشنامه

 پژوهش اهداف با را پرسشنامه يسازگار زانیم قیتحق

 ابزار اعتبار نییتع يبرا يمتعدد يهاروش. داد یم نشان

 از است عبارت آنها نيترمهم که دارد وجود يریگاندازه

 يیروا همگرا، و واگرا یيروا محتواء يیروا سازه، يیروا

 يیروا ار،یمع اي یمالک يیروا ،يصور يیروا ،یدرون

 نيترمهم يسازها اعتبار چند هر. سازه يیروا و یتجرب

 در اما است يریگ اندازه ابزار يیروا سنجش مالک

 قیتحق ابزار يیروا زانیم شيافزا يبرا حاضر قیتحق

 يیوار و سازه يیروا محتوا، يیروا روش سه از همزمان

 ريز شرح به آن خالصه که است شده استفاده يصور

 :است

 موضوع اتیادب نهیزم در ياگسترده مطالعه ابتدا( 1

 حوزه در مهم و یاصل منابع ،سپس. گرفت صورت

 تا ديگرد مطالعه يشتریب دقت با و يیشناسا حسابرسی

 یچگونگ مهم، يرهایمتغ و میمفاه استخراج ضمن

 میبتوان شده، روشن زین مانساز در آنها يریگاندازه

 .(سازه يیروا) ميینما یطراح را یمناسب سواالت

 با پژوهش، نظر مورد ابعاد شدن روشن از پس( 2

 و اهداف موضوع، با متناسب یسؤاالت مطالعات، به توجه

  .(سازه يیروا) شد یطراح و هیته قیتحق يرهایمتغ

 محترم دیاسات اریاخت در يیابتدا پرسشنامه (3

 يیروا) شود ديیتأ و اصالح تا گرفت قرار مشاور و ماراهن

 .(يصور

 نییتع اقدام نیاول پرسشنامه، يمحتوا مورد در( 4

 ديیتأ از پس ،لذا .است قیتحق يبرا يمرز و حد

 شتریب نانیاطم حصول يبرا دیاسات توسط پرسشنامه

 خبرگان دانشگاهی از تن چند ديیتأ به پرسشنامه مجددا

 در است، الزم که یموضوعات تا شد ندهرسا نیز نظر مورد

 .(يیمحتوا و يصور يیروا) شوند مطرح پرسشنامه
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 تا ديگرد یسع و بوده مختصر سؤاالت یطراح( 5

. شود استفاده ابهام فاقد و روشن یعبارات از ممکن حد

 اصل تيرعا با تا شد تالش هاپرسش یطراح در

 گردد یطراح يترینیع صورتبه ها پرسش ،یگشودگ

 .(يصور يیروا)

 باز و بسته سؤاالت از یبیترک با پرسشنامه( 6

 ياعضا نظرات و آراء یبررس ضمن تا. ديگردی طراح

 را خود يهاشهياند تمام يآزاد با بتوانند پانل، محترم

 با یدلف اول مرحله انيپا در که ينحوبه. کند انیب

 .ميشد روبرو ديجد نظرات

 بيضر نام به یشاخص از يیايپا يریگاندازه يبرا

+ 1 تا صفر از يیايپا بيضر دامنه. شد استفاده يیايپا

 بيضر و يیايپا عدم معرف صفر، يیايپا بيضر. است

 يیايپا چند هر و است کامل يیايپا معرف ک،ي يیايپا

 .شود یم دهيد ندرت به واقعاً  کامل

( 24 نسخه) SPSS فزارانرم از پژوهش نيا در

 ،آلفا محاسبه از سپ ،نیهمچن. است شده استفاده

 يیايپا زین و هاپاسخ اریمع انحراف و انسيوار ن،یانگیم

 انیم يبندرتبه و کندال بيضر محاسبه با هاشاخص

 . شد یبررس زین هاپاسخ

 نییتع يبرا پژوهش نيا در .نظر انفاق اسيمق

 یهماهنگ ضريب از ل،نپا ياعضا انیم نظراتفاق زانیم

-یم نشان کندال یهنگهما بيضر. شد استفاده کندال

 آنها تیاهم اساس بر را مقوله چند که يافراد که دهد

 اوتقض يبرا را یمشابه يارهایمع اساساً اند،کرده مرتب

 نيا از و اندبرده کاربه هامقوله از کي هر تیاهم درباره

 . دارند نظراتفاق گريکدي با لحاظ

 

 

 

  دالکن یهماهنگ بيضر گوناگون ريمقاد تفسیر -2 جدول

 به نسبت نانیاطم

 عوامل بیترت
 ریتفس wمقدار

 1/0 وجود ندارد
اتفاق نظر بسار 

 ضعیف

 اتفاق نظر ضعیف 3/0 کم

 اتفاق نظر متوسط 5/0 متوسط

 اتفاق نظر قوي 7/0 زياد

 اتفاق نظر بسیار قوي 9/0 بسیار زياد

 

 هایافته

آوري شده نشان داد که، جمعاطالعات  یبررس

فراوانی پاسخگويان، بر حسب جنسیت  بیشترين توزيع

و  50-40درصد(؛ بر حسب سن دامنه بین  7/91مردان )

بر حسب درصد(؛  7/41ک )سال هر ده 50-60

حسب درصد(؛ بر  7/66) دکترا و باالتر، التیتحص

بر حسب  درصد(؛ 100ی مرتبط)لیرشته تحص تیوضع

درصد(؛  7/41) لسا 20-25با سابقه  يسابقه کار افراد

 7/66) دانشگاه یعلم اتیمحل کار ه تیسب وضعبر ح

 3/33ی دانشیار )مرتبه علم تیبر حسب وضعدرصد(؛ 

 50ی )انیرميرا مد يیاجرا تیبر حسب مسئول درصد(؛

 دهند. درصد( درصد تشکیل می

در پژوهش حاضر، براي تعیین میزان اتفاق نظر میان 

اعضاي پانل، از ضريب هماهنگی کندال استفاده شده 

منظور تجزيه و تحلیل داده هاي براين اساس، به است.

اي استفاده گرديد. بخش کیفی از روش دلفی دو مرحله

شاخص به  80نتايج اجراي دور اول و دوم دلفی، شامل 

 باشد.می 3شرح جدول 
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 دو مرحله اي خالصه نتايج دلفی -3جدول 

 شاخص ها
 مرحله دوم دلفی مرحله اول دلفی

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین میانگین رتبه عیارانحراف م میانگین
 5/28 289/0 92/3 8/25 452/0 75/3 آموزش مستقیم مهارت هاي کارآفرينی به کارآموزان

 2/12 739/0 3 63/3 515/0 58/2 بهره گیري از استادان کارآفرينی و مربیان
 8/44 651/0 3/4 3/44 492/0 33/4 استعداد يابی از کارآموزان
 1/48 669/0 42/4 6/47 515/0 42/4 توانمندي سازي کارآموزان
 4/44 866/0 25/4 1/51 674/0 5/4 کسب مهارت حل مساله

 5/56 492/0 67/4 7/56 651/0 67/4 افزايش آموزش مهارت هاي زندگی
 8/48 669/0 42/4 4/39 128/1 4 ذهن توسط کارآموزان تيکسب مهارت  تقو
 5/65 289/0 92/4 8/67 000/0 5 عه کارآفرينی در کارآموزانپرورش روحیه  توس

 5/62 389/0 83/4 7/62 398/0 83/4 توسعه فرهنگ کارآفرينی
 6/62 389/0 83/4 7/65 289/0 92/4 تغییر سیستم مديريتی

 5/10 793/0 92/2 92/4 522/0 5/2 تدوين اهداف و سیاست هاي کارآفرينانه
 5/32 426/0 4 8/27 745/0 75/3 صحیح مهارت برنامه ريزي آموزشی

 2/34 289/0 92/3 1/23 669/0 58/3 معرفی فرصت هاي جديد شغلی
 4/59 452/0 75/4 6/48 985/0 3/4 نگرش پايداري

 8/49 452/0 75/4 2/52 674/0 5/4 مطلوبیت مدنظر در توسعه کارآفرينی
 2/53 515/0 58/4 9/51 901/0 42/4 چشم انداز کارآفرينانه

 4/41 622/0 25/4 3/43 937/0 17/4 ساختار حمايتی از توسعه کارآفرينی
 4/35 515/0 08/4 8/42 622/0 25/4 تقويت نظام پژوهشی در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار

 2/16 754/0 25/3 5/14 853/0 3 تحقیق و توسعه در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
 38 389/0 17/4 9/37 389/0 17/4 ارزيابی عملکرد

 2/53 515/0 58/4 4/58 452/0 75/4 تقويت منابع مالی در زمینه توسعه کارآفرينی پايدار
 5/51 674/0 5/4 4/47 778/0 3/4 فرايندها و روش ها

 4/59 452/0 75/4 7/61 389/0 83/4 کارآفرينی برنامه درسی و فرهنگی
 5/62 389/0 83/4 5/61 389/0 83/4 دوره هاي آموزشی سرمايه گذاري

 7/29 515/0 92/3 1/25 778/0 67/3 کارآفرينی در برنامه درسی ابتدايی و متوسطه
 60 452/0 75/4 4/53 515/0 58/4 ارائه نگرش ريسک پذيري

 6/57 651/0 67/4 2/61 389/0 83/4 تدوين کارآفرينی در فرايند تدريس.
 5/62 389/0 83/4 7/62 389/0 83/4 محیط اجتماعی

 9/33 603/0 4 2/29 515/0 92/3 تعامل با محیط مدرسه
 6/34 289/0 1/4 6/37 389/0 17/4 شناخت ارزش کار

 3/31 937/0 83/3 7/23 778/0 67/3 برگزاري نشست هاي تخصصی کارآفرينی
 9/52 515/0 58/4 5/43 651/0 33/4 برگزاري دوره هاي آموزشی کارآفرينی 

 8/56 651/0 64/4 1/54 793/0 58/4 فناوريبرگزاري المپیاد کار و 
 4/34 861/0 25/4 4/42 754/0 25/4 برگزاري مسابقات و جشنواره با رويکرد کارآفرينی

 2/53 515/0 58/4 6/59 452/0 75/4 مرکز نوآوري و کارآفرينی
 5/62 389/0 83/4 8/64 289/0 92/4 شناخت فرصت هاي جديد تحصیلی

 9/49 522/0 5/4 2/53 669/0 58/4 نسانی و اجتماعیتامین نیازهاي پايه ا
 6/41 754/0 25/4 1/53 515/0 58/4 بهره مندي مکفی از سرمايه هاي اصلی

 2/44 492/0 33/4 7/47 669/0 42/4 توسعه فرهنگی در زمینه کارآفرينی پايدار
 1/44 492/0 33/4 4/49 522/0 5/4 برخورداري از سالمت روانی در راستاي توسعه پايدار
 3/59 452/0 75/4 4/62 389/0 83/4 برقراري رفاه آموزشی در راستاي کارآفرينی پايدار

 7/55 492/0 67/4 9/55 492/0 67/4 داشتن حق انتخاب
 5/65 289/0 92/4 8/67 000/0 5 مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی

 1/44 492/0 3/4 8/52 515/0 58/4 داريپا ینيتوسعه کارآفرشناخت اجتماعی از 
 1/52 674/0 5/4 2/95 452/0 75/4 توسعه سرمايه انسانی

 7/49 793/0 42/4 3/51 674/0 5/4 ايجاد شغل
 5/56 492/0 67/4 2/62 389/0 83/4 سالمت و امنیت

 4/51 674/0 5/4 1/60 452/0 75/4 برآيند تخصص بهتر منابع
 8/41 622/0 25/4 4/44 651/0 33/4 مديريت کاراتر منابع

 2/60 452/0 75/4 1/62 389/0 83/4 اقتصاد با حساسیت بوم شناختی
 5/37 389/0 17/4 8/40 452/0 25/4 تنوع و پیچیدگی

 9/54 669/0 58/4 5/48 793/0 42/4 بهره وري استفاده از توسعه کارآفرينی پايدار
 4/35 515/0 08/4 2/29 515/0 92/3 کاهش مصرف انرژي در راستاي توسعه کارآفرينی
 8/44 651/0 33/4 5/35 669/0 08/4 کاهش هزينه هاي مصرفی در راستاي توسعه پايدار

 1/46 778/0 33/4 9/47 07/1 33/4 نظام مبتنی بر ارزش
 5/37 389/0 17/4 38 557/0 17/4 استفاده از منابع تجديد ناپذير با سرعتی کمتر از رشد آنها

 1/48 669/0 42/4 1/53 515/0 58/4 يد پذير استفاده حداکثر از منابع تجد
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 5/65 28/09 92/4 8/67 000/0 5 زمین پاک
 5/35 515/0 8/40 7/38 577/0 17/4 منابع آب سالم

 6/47 515/0 42/4 8/50 522/0 5/4 کیفیت هوا
 8/51 674/0 5/4 2/54 669/0 58/4 ارتقا وسعت ديد در توسعه کارآفرينی

 1/51 674/0 5/4 5/53 669/0 58/4 سالمت جهانی 
 5/48 793/0 42/4 9/53 669/0 58/4 طراحی تولید سبز

 2/32 905/0 5/3 2/19 888/0 33/3 مديريت محیطی شرکتی
 1/54 669/0 58/4 4/59 452/0 75/4 بازيافت ضايعات
 1/41 452/0 25/4 7/50 522/0 5/4 مديريت زباله

 1/51 900/0 42/4 2/58 778/0 67/4 تعهدات الزم به محیط زيست
 3/30 515/0 92/3 1/29 289/0 92/3 عوامل بهداشتی

 5/32 426/0 4 6/27 389/0 83/3 ممانعت از آلودگی
 5/40 835/0 17/4 1/44 866/0 25/4 صرفه جويی در انرژي

 1/41 452/0 25/4 6/47 515/0 42/4 برابري حقوق زنان و مردان
 3/44 866/0 25/4 6/50 900/0 42/4 پاسخگويی سیاسی 

 2/25 778/0 67/3 1/23 651/0 67/3 مشارکت
 8/28 718/0 83/3 5/22 651/0 67/3 افزايش آگاهی در افراد از طريق مطالعه

 2/27 622/0 75/3 6/24 452/0 75/3 میزان مطالعه
 2/57 492/0 67/4 3/60 456/0 75/4 تعداد کتابخانه

 3/57 651/0 67/4 1/57 492/0 67/4 سعه کارآفرينی پايدارافزايش مکان هاي آموزشی در راستاي تو
 1/32 426/0 4 1/35 515/0 08/4 ینيتوسعه کارآفر يدر راستا تیبه موفق یابیهدف دست فيتعر

 2/39 900/0 1/4 8/37 900/0 08/4 شاخص دسترسی به آموزش
 54 669/0 58/4 8/50 798/0 5/4 سطح زندگی قابل قبول و استاندارد

 914/0 876/0 کرونباخ ياآلف
 736/0 501/0 کندال بيضر

 يیايپا لیتحل به مربوط يهاآماره خالصه ،3 جدول

 جدول، نيا جينتا اساس بر. دهدیم نشان را اول مرحله

. است 876/0 برابر پرسشنامه يهاشاخص يیايپا مقدار

هاي مدل از نظر شاخص که دهدیم نشان آلفا مقدار

 ی،عبارتبه و بوده برخوردار يیباال يیايپا زانیم خبرگان

 هاشاخص نيا سنجش جهت يیباال یدرون يهمساز

-نشان سؤال هر يبرا آمده دستبه نیانگیم مقدار .دارند

 و اديز اریبس نهيگز انيپاسخگو اکثر که است نيا دهنده

 اریمع انحراف از سؤاالت ،نيبنابرا اندکرده انتخاب را اديز

 واقع در که دهدیم نشان آماره نيا. برخوردارند ینيیپا

 آزمون .هستند برخوردار یقبول قابل يیايپا از سؤاالت

-يبندرتبه توافق زانیم سنجش به کندال، دبلیو يارتبه

 هر آزمون، نيا در. پردازدیم انيپاسخگو نیب در ها

-هر و دهنده،رتبه اي کننده قضاوت کي عنوانبه پاسخگو

 در و شده یتلق ریمتغ کي وانعنبه زین سؤال اي گونه

 هارتبه نیانگیم رها،یمتغ نيا از کي هر يبرا ،ادامه

 يداریمعن بر عالوه کندال دبلیو آزمون .شودیم محاسبه

-تياولو به ها؛یابيارز رتبه نیانگیم تفاوت عدم اي تفاوت

 نشان آزمون نيا ،یعبارت به. پردازدیم زین آنها يبند

 مورد شاخص کدام در انيگوپاسخ یابيارز که دهدیم

 يبرا. است تریمنف هاحوزه کدام در و ترمثبت نظر

 رتبه نیانگیم 3 جدول به توجه با منظور، نيا به دنیرس

در  ینيتوسعه کارآفر  هیپرورش روح» شاخص

و  «یسرنوشت اجتماع نییمشارکت در تع»، «کارآموزان

 شاخص و( 67,83) مقدار نيترشیب «پاک نیزم»

 نيکمتر «نانهيکارآفر يها استیاهداف و س نيتدو»

 ،نیهمچن. اندداده اختصاص خود به را( 4,92) مقدار

 مورد هايشاخص خصوص در پانل محترم ياعضا انیم

اتفاق ( » 501/0) کندال آزمون جهینت به توجه با نظر

 3 جدول در که طورهمان. دارد وجود «نظر متوسط

 دور پانل در انکنندگمشارکت نظر از شودیم مالحظه

در  ینيتوسعه کارآفر  هیپرورش روح»شاخص  سه اول،

و  «یسرنوشت اجتماع نییمشارکت در تع»، «کارآموزان

. بر اساس نتايج دارند را ریتأث نيشتریب« پاک نیزم»

ی نیز مقدار پايايی مرحله دوم دلف ( در3جدول )

استاندارد شده بیان شده است. مقدار آلفاي 

دهد که از نظر خبرگان میزان ان میاستانداردشده نش

عبارتی، همسازي درونی بااليی برخوردارند. پايايی و به

دهنده مقدار میانگین به دست آمده براي هر سؤال نشان

اين است که اکثر پاسخگويان گزينه بسیار زياد و زياد را 

اند. در واقع، سؤاالت از پايايی قابل قبولی -انتخاب نموده

میان ارزيابی پاسخگويان از متغیر مورد  برخوردارند و

کندال در  Wنظر، توافق وجود دارد. همچنین، آزمون 

-دست آورده است که نشاناش را بهمرحله دوم رتبه
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کندال( که مفاهیم  W= آزمون 736/0دهنده آن است )

از نظر پاسخگويان از قابلیت رتبه بندي برخوردار 

انل در مرحله هستند. همچنین، میان اعضاي محترم پ

اتفاق »دوم اجراي دلفی در خصوص متغیرهاي مورد نظر 

وجود دارد. بنابراين، با توجه به نتايج دو دور « نظر قوي

 80دلفی و اجماع اعضاي پانل و رسیدن به اشباع نظري، 

نظر از شاخص از نظر خبرگان مشخص شدند. صرف

 توانتغییرات مشاهده شده در رتبه مفاهیم، در واقع می

ها -بار توزيع پرسشنامه Nنتیجه گرفت که حتی اگر 

  دست خواهد آمد.تکرار شود باز همین نتايج به

-ي مولفهبندتر، به رتبهقیدق جيبه نتا یابیدست يبرا

با استفاده  یدر نظام آموزش داريپا ینيتوسعه کارآفر هاي

ارايه پرداخته شده است که در ادامه  دمنياز آزمون فر

 :(1ل شده است )جدو

 
 داريپا ینيتوسعه کارآفر يهامولفهآزمون فريدمن  -4جدول 

 یدر نظام آموزش
 میانگین رتبه ها گويه ها

 3/  58 عوامل انسانی

 3/  33 عوامل مديريتی

 2/  6 عوامل ساختاري

 2/  66 عوامل استراتژي

 2/  84 عوامل محیطی

 3/  03 عوامل اجتماعی

 4/  24 عوامل اقتصادي

 3/  84 ل محیط زيستعوام

 2/  19 عوامل سیاسی

 2/  53 عوامل فرهنگی

 5/  18 عوامل فردي

 

گردد با توجه به نتايج جدول فوق مالحظه می

توسعه  "ياقتصاد عوامل"و  "یعوامل انسان"هاي مولفه

ی باالترين میانگین را در نظام آموزش داريپا ینيکارآفر

 "یاسیعوامل س " و "یعوامل فرهنگ"هاي دارد و مولفه

 دهد.کمترين رتبه را به خود اختصاص می

 شنهادهايو پ يريگجهينت

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 

اد آمريکاي جنوبی که نیازمند تحول فوري به سمت اقتص

توسعه يافته هستند، بهتر درک می شود. با اين حال، 

تواند با تمرکز و توسعه اقتصادي از طريق کارآفرينی می

گذاري در آموزش کارآفرينی، تقويت شود. معلوم سرمايه

شده است که کارآفرينی قابل آموزش و آموختن است. 

ادراک مبهم از پايداري منجر به تعاريف متفاوت و اغلب 

شود. مفهوم آکادمیک کارآفرينی پايدار میمتضاد 

هاي پايدار که کارآفرينی پايدار از درک غالب پیشرفت

همین دلیل به قبالً بیان شده است، تکامل يافته و به

شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته و گفتمان کارآفرينی 

هاي پايداري ضروري از ساير پايدار يکپارچه و فاقد ايده

ت. در نظام آموزش و پرورش بايد هاي تحقیق اسحوزه

آموزانی که داراي شرايطی حاکم گردد که از دانش

هاي مادي و و توان کارآفرينی هستند حمايت  روحیه

ها تشويق شوند و در نتیجه، پس از معنوي شود تا آن

آموختگی، به جاي جويندگان کار، خودشان بتوانند دانش

با هدف  قیتحق نياکسب و کار جديدي را ايجاد نمايند. 

 ینيهاي توسعه کارآفرشاخص نيترمهم يیشناسا یاصل

آنها  يهامولفه يبندتيو اولو یدر نظام آموزش داريپا

ها و . بر اساس تحقیقات انجام شده که مولفهشکل گرفت

ها از آنها تهیه شده است و از خبرگان نیز شاخص

ها مورد تايید قرار گرفت. نظرسنجی انجام شد. شاخص

هاي مورد استفاده در توان گفت شاخصنابراين، میب

پژوهش حاضر همسو با تحقیقات نام برده در جداول 

 هايمولفه عبارتی، در پژوهش حاضرباشد. بهفوق می

 Mohebi گرفته از تحقیقاتکارآفرينی پايدار برتوسعه 

(2015 ،)Alvani ( 2013و همکاران ،)Agamohammadi 

& Abdolahi (2015) ،Pezeshki  و همکاران

(2017،)Rezaie  ( 2017و همکاران ،)Sherein  و

و  Hamon،  (2014) و همکاران Coay(، (2016همکاران 

و  Hart (2009) ،Hart (2007) ،Robert، (2009)همکاران

 Delai & Takahishi (2011) ،Khan، (2004)همکاران 

 ،(2017)و همکاران  Terorantala، (2016)و همکاران 

Chen  (2006)و همکاران ،Azadniya  و

-باشد که نشانمی Panahi (2014)، (2017)همکاران
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دهنده با اهمیت بودن توسعه کارآفرينی پايدار از ديدگاه 

ترين مولفه در باشد. همچنین، مهماين محققان می

دست آمده توسعه کارآفرينی پايدار با توجه به نتايج به

 باشد.می "اقتصاديعوامل  "و  "انسانیعوامل "مولفه 

عنوان يک حوزه کارآفرينی براي توسعه پايدار به

 هاي کارآفرينی متمرکز است،تحقیق بر تأثیر فعالیت

 ها و حضورکارآفرينی نیاز به ارتباط بین حضور فرصت

ند، کنبرداري میها را کشف و بهرهافرادي که اين فرصت

م داراتر از اقدارد. اين بدان معنی است که کارآفرينی ف

مشخص  يهاچالش ايجاد يک کسب و کار جديد است.

 طه،دولت مربو یتواند با تعهد واقعیم ینيآموزش کارآفر

ها بهبود سازمان ريو سا انيدانشجو ،یمؤسسات آموزش

، مشترک تیمسئول نيرود با توجه به ای. انتظار مابدي

 يرعنوان ابزاو به ابديخود دست  گاهيبه جا ینيکارآفر

 قرار دهمورد استفا يرشد و توسعه اقتصاد يبرا یاتیح

 يهاساختريبا توجه به فراهم نبودن زهمچنین،  .ردیگ

 ،یدر نظام آموزش داريپا ینيالزم توسعه کارآفر

 یبه شکل مطلوب زیها ننوع آموزش نيا يدستاوردها

 ینينشده است که بتواند سبب توسعه کار آفر جاديا

-زشآمو شتریمنظور توسعه هر چه ببه ،لذا گردد. داريپا

 گردد:یم شنهادیپ ینيکارآفر يها

ر کالن د يزيرها و برنامهيارذگاستیدر س يازنگرب

موجود و توجه  دگاهيد رییدر خصوص تغ ینظام آموزش

 .داريپا ینيکارآفر يهابه آموزش شتریب

 يهاروش در اهداف، محتوا، یاساس يبازنگر

-آموزش کار تيبا محور سيتدر يهاو روش یابیارزش

بر  شتریو توجه ب یعمل يهاو آموزش داريپا ینيآفر

 .دروس یعمل يواحدها

صورت ضمن الزم به آموزشگران به يهاآموزش هيارا

دانش،  جاديمنظور ا( بهیکیالکترون اي ي)حضور خدمت

 يریادگي یو مهارت الزم در خصوص اصول و مبان زهیانگ

 .داريپا ینيکارآفر

ه يچون استفاده و ارا يیهابه مقوله دیتتوجه اسا

 یبه منابع رانیو سوق دادن فراگ ديجد یمنابع آموزش

 نیب توجه به ارتباطات ه شده،يارا یفراتر از منابع درس

ر ب و نظارت لیامر و تسه نيبه ا رانیفراگ قيو تشو يفرد

 .آموزشگر محور يهاوهیش يجابه يریادگي نديفرا

آن توسط  هيارا و ینيآفربه درس کار شتریتوجه ب

فرهنگ  تيتخصص الزم و توسعه و تقو يافراد دارا

تا سطوح  یتيرياز سطوح مد یدر نظام آموزش ینيکارآفر

 يهادوره يتر از طرق مختلف از جمله برگزارنيیپا

از  تيحما نان،يدعوت از کارآفر ها،شيهما ،یآموزش

ر د یرساناطالع ياهتيساوب ان،یبندانش يهاشرکت

 ی.نيخصوص کارآفر
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