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Abstract  Article Info 

Introduction: The necessity of entrepreneurship in universities and its 

participation in the economic development of societies is a topic that has 

attracted many universities and researchers. Therefore, the purpose of this 

study was to design a Human Resource Development Model for students with 

entrepreneurship focus . 

Methods: The present study is a qualitative and applied research. The 

statistical population consisted of experts and activists in the field of 

entrepreneurship and human resources policy at Farhangian University in the 

first six months of the year2019. The use of semi-structured in-depth 

interviews reached theoretical saturation. Data were analyzed through three 

stages of open, axial and selective coding using MAXQDA software version 

12. 

Results: Findings of the research after linking between categories and axial 

category finally led to drawing theoretical model. The five main themes and 

fourteen sub-themes of socio-cultural factors, economic factors, institutional 

factors, strategies, management, material and non-material resources, 

development, motivation, academic development, social entrepreneurship 

ecosystem, university level and education system, and 476 concept codes. 

After refining, the conceptual codes were extracted. 

Conclusion: Based on the findings of the research, entrepreneurship-based 

human resources development at Farhangian University with the development 

of entrepreneurial thinking in the education system has implications for 

educational, psychological and economic growth that require the attention of 

education managers and stakeholders. 
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 ده کی چ

را به خود    یادیها و پژوهشگران زاست که دانشگاه   یاجوامع، مقوله   یها و مشارکت آن در توسعه اقتصاددر دانشگاه   ینیضرورت کارآفر  : مقدمه

 بود.  نیکارآفر  یتوسعه منابع انسان یالگو یطراحلذا هدف پژوهش حاضر،  مشغول کرده است.

گذران حوزه منابع   استیو س  ینیرا خبرگان و فعاالن بخش کارآفر یو جامعه آمار  باشدی م ی و کاربرد یفیک قات یحاضر از نوع تحق قیتحق ها: روش

 یریگجامعه به روش نمونه  نفر از  19پژوهش حاضر با  که    دادندیم  لیتشک  1398در شش ماه نخست سال    در سطح کشور   انیدانشگاه فرهنگ  یانسان

باز،    کدگذاری  مرحله  سه   از  استفاده   با  از طریق مصاحبه و   هاداده   لیتحلبه اشباع نظری رسید.    افتهیساختار  مه ین  ق یهدفمند با استفاده از مصاحبه عم

 انجام شد.   12نسخه  MAXQDA افزارنرم ی با و انتخاب یمحور

  ی و چهارده مقول  یپنج مضمون اصلبه ترسیم مدل نظری انجامید.    تیدرنهاها و مقوله محوری  های تحقیق پس از پیوند بین مقولهیافته : هایافته

  ی ، جامعه دانشگاهزشیتوسعه، انگ  نی، تأمیرمادیو غ  ی، منابع مادتیری، راهبردها، مدی، عوامل نهادی، عوامل اقتصادیفرهنگ  یعوامل اجتماع  یفرع

 پس از پاالیش کدهای مفهومی استخراج گردید.   کد مفهوم  476و    ت یو ترب  میمطلوب، سطح دانشگاه و نظام تعل  ینیکارآفر  ستمیاکوس  یتوسعه اجتماع

های پژوهش توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشگاه فرهنگیان با رشد تفکر کارآفرینانه در نظام تعلیم و تربیت یافته بر اساس : یریگجه ینت

 .طلبدی متعلیم و تربیت را  اندرکاراندست ی و رشد اقتصادی دارد که توجه مدیران و شناختروانپیامدهایی معطوف به بالندگی آموزشی،  

 . یالگوپرداز اد،یداده بن هینظر نانه،یتفکر کارآفر ،ینیکارآفر ،یمنابع انسانتوسعه  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
سعازمان  کی ییو دارا  هیسعرما نیترمهم  یمنابع انسعانتوسععه  
و تحول  رییپر از تغ یایدر دناز سعععویی    .]1[گرددیمحسعععوب م

 قیاز طر  ینیامروز، رشعد و توسععه کشعورها درگرو توسععه کارآفر
  ی ن یکارآفر  ،]2[ماهر و متخصععا اسععت  یانسععان  یروین  تیترب

موردتوجعه محعافعل   سعععتمیاسعععت کعه از اواخر قرن ب یموضعععوع
 شتریراستا ب  نیدر ا.  ]3[جهان قرارگرفته است یکشورها  یآموزش

را در   ینیآموزش کعارآفر  شعععرفتعهیپ  یکشعععورهعا  یهعادانشعععگعاه
هعا، امروزه دانشعععگعاه  .]4[انعدخود گنجعانعده  یدرسععع  یهعابرنعامعه
 ی عنیعالوه بر نقش اولیه خود    شرفته،یپ یخصوص در کشورهابه

 را یگرید یهاتیفعال قات،یعلم و گسترش تحق جیآموزش و ترو
اند تا ارتباط دانشعگاه قرار داده یهادر برنامه کار خود و جزو هدف

بعاوجود   .]5[خود برقرار کننعد  رامونیرا بعا جعامععه پ  یترکیعنزد
 یاتیععنوان ععامعل حبعه  ینیکعه در مورد نقش کعارآفر  ینظراتفعا 

 ش یدایپ  یوجود دارد، در مورد چگونگ یاجتماع  -یتوسععه اقتصاد
وجود   ییهم رأواحعد از آن  یو ارائعه مفهوم  ینیکعارآفر  یهعاتیعفععال
نو و   یهادهیبا ا  نیاسعت که کارآفر  یندیفرآ  ینیکارآفر  .]6[ندارد

منابع، مبادرت به   جیبا بسع دیجد  یهافرصعت ییخال  و شعناسعا
نوآور و رشد    دیجد یهاو، سازمانن  یهاوکار و شرکتکسب  جادیا
بوده و منجر به   سعکیمخاطره و ر رشیکرده که توأم با پذ ابندهی

 .]7[شودیبه جامعه م یدیدخدمت ج ایتوسعه محصول  ،یمعرف
و   یریگرا در شعععکعل  یمختلف  یرهعایمحققعان عوامعل و متغ

و    یاند. در پژوهش رضععوکرده ییشععناسععا  ینیتوسعععه کارآفر
و   یتیحما  ،یتیو شععخصعع یفرد  ،یعوامل آموزشعع زیهمکاران ن
ارتبعاط  یالتیتسعععه   ،یقعانون توسعععععه کعارآفر  یو  مؤثر   ینیبر 
با  یفیک یدر پژوهشع  زیو مردان اربط ن بی. اد]8[اندشعدهشعناخته
 نان، یو ادراکات کارآفر  اتیتجرب نهیدر زم یدارشععناسععیپد کردیرو

 ، یاقتصعاد ،یاجتماع  ،یشعناختروان  یهایژگیو ،یپنج مضعمون کل
  .]9[کردنعد ییرا شعععنعاسعععا  ینیاز کعارآفر  یو تلق  ینیکعارآفر نعهیزم

عوامل مؤثر بر  نیترمهممطالعه حسینی و همکاران نشان داد که  
  بیعبعاهعدف بهبود و ارتقعام عملکرد بعه ترت  یسعععازمعان  ینیکعارآفر
  ن، یسعاختار سعازمان کارآفری)اند از : عوامل سعاختارعبارت تیاهم
عوامل ی)انهیعوامل زم ،(پاداش سعتمیسع  ،و کنترل  یریگمیتصعم
و  (به منابع  ی، ارتباطات، دسعترسع  هارسعاختی/ دولت ، ز  یاسعیسع

 ت، یعریمعد  تیعحمعا  ،یسعععازمعانفرهنع   یسععععس عوامعل رفتعار
نتایج .  ]10[کارکنان  یهایژگیو  ران،یمد یهایژگیو  ،یریطرپذخ

پنج ععامعل و همکعاران نشعععان داد کعه    لو  ریاجپژوهش بعاشعععکوه  
  یاسععتراتژ   ،یسععازمانفرهن   ،ی)سععاختار سععازمان  یموردبررسعع
 یبانیو پشعت  یدهپاداش سعتمیسع  ،یمنابع انسعان تیریمد  ،یسعازمان
معلمعان   نیدر ب  ینیکعارآفر  یدهیعبر ا  یمعنعادار  ری( تعأثیتیریمعد

 .]11[دارد لیشهرستان اردب یمدارس متوسطه
و با توجه به مشععکالت   ینیو نقش کارآفر  تیبا توجه به اهم

 یبسععترسععاز ،ینیو اشععاعه کارآفر جیآموختگان ترودانش  یکنون

 یتمعام  یبرا  ن،یکعارآفر  تیعو ترب  ینیفرکعارآ  یفرهنع  حعام  یبرا
توسععه ملل کشعورمان ضعرورت دارد جوامع درحال ژهیوجوامع، به
 ی آموزش ععال  یو چشعععم انعدازهعا  فیاز وظعا  یکیامر،    نیکعه ا
  هبرنامه توسععع  کی  ینیبرنامه توسعععه کارآفر درواقع  .]12[اسععت

 یگذر هینوع سععرما  کیبرنامه درواقع   نیا،  اسععت  یمنابع انسععان
کشععور کمک  یو به منابع انسععان  گرددیمحسععوب م  ندهیآ  یبرا
درباره اشعتغال  یترمناسعب  ماتیبتوانند تصعم  ندهیکه در آ کندیم

ها اسععاس و با توجه به که دانشععگاه نیبر ا.  ]13[خود اتخاذ کنند
متولیعان ایجعاد دانش، نقش مهمی در اقتصعععاد مبتنی بر    عنوانبعه

ر د  وپرورشآموزشبعایعد الگوهعای    ،]14[دانش کعارآفرینی دارنعد
های جامعه ها و توانایینظام دانشععگاهی متحول شععده و مهارت

آموختگان، اعضعای هیأت علمی، دانشعگاهی )دانشعجویان، دانش
معدیران و کعارکنعان( در راسعععتعای نوآوری و کعارآفرینی ارتقعام 

کارگزار تعلیم   عنوانبه. این مهم در دانشعگاه فرهنگیان ]15[یابد
 چراکههمیتی بیش از بیش دارد.  و تربیت در توسعه منابع انسانی ا

توسعععه امری اسععت که از آموزش، دامنه شععمول آن   سععوکاز ی
 2020و در سعناریوهای محتمل آن نیز در افق ]16[تر بوده  وسعیع

و از سععوی   ]17[اسععت  قرارگرفتهویژه  موردتوجهنقش یادگیری 
دیگر بهسععازی و توسعععه منابع انسععانی دانشععگاه فرهنگیان که 

، آینده اجتماع را  نیز هاسعتآن  بر عهدهپرورش نسعل آینده کشعور 
دگرگون خواهعد کرد. زیرا بعدون تردیعد پرورش نیروی کعارآفرین بعا 

 نخواهد بود. ریپذامکان نیکارآفر ریغمعلم  
محسعوب   ینیکارآفر  جیتوسععه و ترو یاصعل  یهامعلمان مهره

کشعور مسعتلزم  کیدر  ینیکه توسععه کارآفر  یاگونه؛ بهشعوندیم
اسعععت.    ینیو اسعععتعادان مجرب کعارآفر  معلمعانتیعآموزش و ترب

اسعت، اگر برنامه   ادیز اریبسع  یبرنامه درسع  یمعلم در اجرا تیاهم
هعا را بعه حرکعت درآورد، دهعد و آن  ریینتوانعد معلمعان را تغ یدرسععع
داده   میهعا تعلکعه توسعععط آن  یبر کسعععان  یریتعأث گونعهچیقهرا ه
توجه و پژوهش درباره  نیبنابرا  ،]18[، نخواهد داشععت  شععوندیم

زم در  معلم،  پرورش   ،ینیکععارآفر  نععهینقش  و  رشععععد  آموزش، 
برخوردار اسعت.   یخاصع تیاز اهم  رانیفراگ  ینیکارآفر یهایژگیو
 هیعبر پعا  ،ینیگفعت کعه تحقق آموزش کعارآفر  توانیم  رونیازا
 نیآنان بهتر رایمعلم و قدرت انتقال او اسععتوار اسععت؛ ز  یریادگی

 ینیآموزش کعارآفر  جعهیاهعداف، عملکرد و نت  یبررسععع  یافراد برا
. لذا طراحی مدلی جامع برای توسعععه منابع شععوندیمحسععوب م

پژوهش انسعانی کارآفرین محور، نیازی اسعاسعی اسعت. پس در این 
شعععود نظام توسععععه منابع انسعععانی از منظر و رویکرد تالش می
قالب مدلی پارادیمی  و درنظریه داده بنیاد    بر اسععاسکارآفرینانه  

، راهبردها و پیامدها گرمداخلهای، علی، شرایط  که از عوامل زمینه
اسعت برای دانشعگاه فرهنگیان طراحی و تبیین گردد.   شعدهلیتشعک
نجعام این پژوهش در حل معضعععل بیکعاری شعععود ای مینیبشیپ

دانشعععجو تفکر کارآفرینانه   چراکهجامعه بسعععیار اثرگذار باشعععد.  
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نسععل کارآفرینی را پرورش خواهند داد. از این رو مطالعه   معلمان
 نیکارآفر یتوسعععه منابع انسععان  یالگو  یطراح حاضععر با هدف

ی هامؤلفهاسععت که  سععؤالانجام شععد و به دنبال پاسعع  به این 
 ؟اندکدمسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان تو

 روش کار
معطععالععععه حععاضعععر  رویعکعرد پعژوهعش  بعر  معبعتعنعی  کعیعفعی  ای 

بنیعاد اسعععت. بعا توجعه بعه کم بودن تععداد نظریعه پردازی داده 
در زمینعه ایجعاد تفکر کعارآفرینعانعه در   شعععدهانجعامهعای  پژوهش

و   پرورشوآموزشمعلمعان بعا هعدف تربیعت نسعععلی کعارآفرین در  
خصععوص برای  نیدر ا  اکتشععافیدانشععگاه، لزوم اتخاذ رویکردی 

کشعف ابعاد این مسعهله نمود یافته بود. به همین دلیل اتخاذ یک 
شعناسعی کیفی که بتواند با اتخاذ رویکردی اکتشعافی و توجه روش

های پنهان این مهم را آشععکار سععازد به تفاسععیر کنشععگران، الیه
پژوهش  نیدر ا نیبنابرا  ،]19[ دیرسععیانتخابی بخردانه به نظر م

معبعنععا  یفعیعکع نعظععام  یبعر  نعظعرطعر   بعنع  هیععمعنععد  ادراک   ادیععداده 
و  نهیعلل، راهبردها، زم  ،یچگونگ  رامونیشعععوندگان پمصعععاحبعه

 ی هامؤلفه  به  دانشگاه نسبت  یدانشگاه  رانیمد  کردیرو یامدهایپ
را  یجعامععه آمعار.  کعاوش شعععد  نیکعارآفر  یتوسعععععه منعابع انسعععان

حوزه منابع سعیاسعت گذران و    ینیفعاالن بخش کارآفرو   خبرگان
کشعور در شعش ماه نخسعت  در سعطح انیدانشعگاه فرهنگ  یانسعان
د، هدفمن یریگکه به روش نمونه دادندیم  لیتشععک  1398سععال 

داده ها تا رسععیدن به اشععباع  جمع آوری  نمونه گیری انجام شععد.
 اسععت که در پژوهش یکردیرو  یاشععباع نظرنظری ادامه یافت، 

  یمورد استفاده قرار م  یرینمونه گ تیکفا  نییتع  یبرا  یفیک یها
در چهاردهمین مصعاحبه اشعباع نظری حاصعل شعد اما   ،]20[ ردیگ

 که؛ مصعاحبه دیگر انجام شعد 5ها  برای اطمینان از صعحت یافته
نفر از جامعه بودند.   19ی پژوهش حاضعر شعامل  در مجموع نمونه
ععه نیز بعا توجعه بعه این مسعععهلعه و مرور ادبیعات خبرگعان این مطعال
سعععابقعه فععالیعت    -1هعای ذیعل انتخعاب شعععدنعد:پژوهش بعا مالک

 -2اجرایی و تدریس در دانشعععگاه فرهنگیان یا حوزه کارآفرینی، 
مشعخصعات سعال سعابقه فعالیت در حوزه منابع انسعانی.  10حداقل 
 . می باشد.1جدول مطابق  کنندگان پژوهششرکت

اضععر، ابزار گردآوری اطالعات مصععاحبه عمیق در پژوهش ح
نیمه سعاختار یافته بود، قبل از مصعاحبه، طر  پژوهش یا پروپوزال 
نتایج بررسععی پیشععینه پژوهش، به همراه اهداف پژوهش جهت 

از طریق ایمیل   شععوندگانمصععاحبهمطالعه و آمادگی اولیه برای  
 در خصععوصدر ابتدای جلسععه مصععاحبه نیز  ؛ وارسععال شععد

توضعیح داده شعد سععس نسعبت به انجام   شعدهانجامهای  یتفعال
  شععدهضععبطهای  فرایند مصععاحبه اقدام شععده، همزمان مصععاحبه

مصععاحبه )با  14شععدند. پس از انجام ی و بررسععی میسععازادهیپ
های اصععلی و اکلر دقیقه( تمامی مضععمون 130تا   45 زمانمدت

هعا تکراری یعا و مقولعه  شعععدهمشعععخاهعای فرعی  مضعععمون

اما جهت اطمینان بیشعتر ؛  به اشعباع نظری رسعیدند  گریدعبارتبه
در   مصعاحبه دیگر به همان روش انجام شعد.  5ها  از صعحت یافته

از   گریکعدی  بعاهعا  منظور کشعععف نحوه ارتبعاط مقولعهپژوهش بعه نیا
شعععده و بهره گرفتعه ]21[  نیاشعععتراوس و کورب  یمیمعدل پعارادا
 ،یانهیزم ،یعل  طیشععرا یعنیآن    یاصععل یاجزا کمک  بهها مقوله

اند   شعده  شیو پاال  کعارچهی  امدهاپی وگر راهبردها، عوامل مداخله
 MAXQDA افزارنرمها توسعععط  همزمان با تحلیل داده  .]19[

های انجام شعععد. برای حصعععول اطمینان از پایایی و روایی یافته
 پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت:

 دقت بهها؛ این مهم  هنگام پیاده کردن دادهها  بررسی نوشته .1
 خبرگان و متخصصین انجام شد.  ازنظرو با استفاده 

همکاری  .2 و  مستندکردن  زمینه  در  مداوم  جلسات  برگزاری 
داده تحلیل  در  هماهنگی  جهت  پژوهش  تیم  و  اعضای  ها 

 رمزگذاری.
رمزهای   .3 طریق    شدهنیتدوکنترل  از  پژوهشگران  توسط 

 است. آمدهدست بهمستقل  طوربه ه مقایسه با نتایجی ک
ها از بازبینی توسط اعضا نیز استفاده برای تعیین صحت یافته .4

ها و مضامین شد. بدین منظور گزارش نهایی و گاهاً توصیف
-جهت تأیید درستی نتایج داده می  کنندگانشرکت خاص به  
 شد. 

در حین انجام کار جهعت افعزایش روایعی پعژوهش منعابع  .5
-هعای صعوتی، دسعت)منابع کتبعی، فایعلها  مختلف داده
( همسوسععازی شععده و شععوندگانمصاحبههععای نوشععته
 شدند.همگرا می

جهععت افععزایش روایععی از مععذاکره بععا همکععاران نیععز  .6
اسععتفاده شععد. بععدین منظععور از همکععار پژوهشععگری 
خواسععته شععد کععه مطالعععه کیفععی را بررسععی و دربععاره آن 

نظعرات سؤاالتی مطعر  کعرده و پعس از بهعره جسعتن از  
و خبرگععان در اختیععار تععیم پژوهشععگر قععرار  نظرانصععاحب
 دهد.

با طر  پژوهش آشنایی   .7 بیرونی که  ارزیاب  از یک ممیز یا 
نتیجه یا  عینی  سنجش  یک  شد  خواسته  از  نداشت  گیری 

 ها فراهم آورد. یافته
بحث درباره اطالعات متضاد و متفاوت با مضامین نیز در تیم   .8

 تایج کمک کرد.بودن ن قبولقابل پژوهش به 
هعای  از میعان مصعععاحبعه  بعاز آزمونبرای محعاسعععبعه پعایعایی  

و پس از سعه    شععدهانتخابچند مصععاحبه برای نمونه    گرفتهانجام
در هر دو   شعدهدادهاند؛ سععس کدهای  هفته دوباره کدگذاری شعده

قیاس شععدند.   باهمها  فاصععله زمانی برای هر یک از مصععاحبه
توافق و کدهای غیرمشععابه با کدهای مشععابه در جدول با عنوان  
اند. روش محاسععبه در ذیل عنوان عدم توافق مشععخا گردیده

 شععدهگزارش .2. نتایج در جدول ]22[اسععت    شععدهدادهتوضععیح 
 است.
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در    طورهمان می2جدول  که  مشاهده  کل .  تعداد  از  شود 
ثبت رسیده ) به  توافق بین کدها  117کدهای  تعداد کل  و    50( 

این دو زمان   توافق در  پایایی    26تعداد کل عدم  باز  بوده است. 

درصد به    85در این تحقیق    گرفتهانجامهای  برای محاسبه  آزمون
درصد    60بیشتر از    آمدهدست بهدست آمد. با توجه به اینکه پایایی  

 . ]23[رسد ها به تأیید مییت اعتمادکدگذاریاست قابل

 کنندگان پژوهشمشخصات شرکت .1جدول 

 سابقه خدمت  پیشینه خدمت رشته تحصیلی
تعداد 

 شوندگانمصاحبه 

،  یالملل نیدکترای مدیریت، کارآفرینی ب
اقتصاد،   مدیریت  کارآفرینی،  توسعه 

انسانی،   برنامهمنابع  ،  یزیرمشاوره، 
منابع  مدیریت  انسانی،  منابع  توسعه 

 انسانی
 ( ی شناسنی)ارشد زم

درسی،   یزیرگروه، پژوهشگر حوزه کارآفرینی، مدیرکل برنامه ریمدرس، مد
کارشناس مسهول پژوهش، فعال حوزه کارآفرینی، مدیر پردیس استانی،  

وپرورش،  مدیرکل حوزه آموزش، عضو هیات علمی دانشگاه، دبیر آموزش
محقق برتر کشوری، ریاست دانشکده علوم تربیتی، مدیرکل حوزه ارتباط با 
ول  جامعه، مسهول دفتر کارآفرینی، مدیرکل حوزه نظارت و ارزیابی، مسه

و  یزیرگروه نیازسنجی، مدیریت حوزه برنامه ریمدارس ایرانی در اروپا، مد
 دانشگاه فرهنگیان یا طراحی آموزش و بالندگی حرفه

سال   33تا  10
خدمت در آموزش 
عالی و دانشگاه  
 فرهنگیان

 نفر  16

مدیریت   کارآفرینی،  توسعه  دکترای 
 )ارشد فناوری(  یبازرگان

وپرورش، برگزارکننده استارت آپ، معاونت  وزشمدرس کارآفرینی و دبیر آم 
توسعه منابع انسانی دانشگاه، عضو هیات علمی، فعال حوزه کارآفرینی  

 کشوری 

سال   26تا  20
خدمت در آموزش 
عالی و حوزه  
 کارآفرینی 

 نفر 3

 باز آزمون مصاحبه پایایی  .2جدول 

 باز آزمون پایایی  هاتوافقتعداد عدم  ها توافقتعداد  تعداد کل کدها  عنوان مصاحبه  ردیف 

1 P5 45 20 12 88% 

2 P14 72 30 14 83% 

 %85 26 50 117 جمع کل

 نتایج
را به قالب متن   شدهضبطهای  مصاحبه  ازآنکهپسپژوهشگر  

ی کرده و حول دهسازمانرا استخراج و    هاآنآورد، مفاهیم  درمی
نماید. مراحل پژوهش به شکل مبسوط مقوله تنظیم میمحور یک  

 شود.در ذیل توضیح داده می
باز:   -الف و    کدگذاری  دقیق  بررسی  باز  کدگذاری  جهت 

ها، تحلیل سطر به سطر و گاه کلمه به کلمه متون نزدیک داده
شناسایی    کد مفهوم  621جهت نیل به اهداف فو     انجام گرفت. 

از پاالیش داده که در    ی شدند بنددستهکدباز    476ها در  و پس 
نمونه و برای    عنوانبه. شر  کدگذاری قسمتی از مصاحبه  3جدول  

 ی مربوط به آن آمده است. هاقولنقل درک بهتر با 
 ی واصلهای فرعی  ی به مقولهدهشکلکدگذاری ثانویه و    -ب

کدهای اولیه در قالب طبقات مشابه    ازآنکه پس در مرحله بعد  
شوند که  ها تبدیل میتند به کدهای ثانویه یا همان مقولهقرار گرف

جدول  در    مقوله محوری فرعی دسته بندی شدند،  14در نهایت در  
 . نحوه انجام کار تشریح گردیده است.4

 کدگذاری باز  .3جدول 

 کدهای اولیه  شونده مصاحبهمدیریت نمونه پاسخ  سؤال مصاحبه

نظر شما چه شرایط خاصی نظام توسعه  به 
دهند و منابع انسانی کار را تحت تأثیر قرار می

بستری برای ایجاد توسعه نظام   درواقع
 هستند؟ 

تر از نگاه مدیران در این : مهموپرورشآموزشسابقه مدیریت عالی کشوری در وزارت  شوندهمصاحبه
ساله اسناد ملی و کالن سند تحول بنیادین،  5مه قضیه اسناد باالدستی است. اسناد توسعه کشور، برنا

کامل   طوربههای پژوهشی سند برنامه درس ملی و نقشه جامع علمی کشور و... است که باید با تیم
 بررسی شود. 

 اسناد باالدستی 

ترین رویدادها، اتفاقات و به نظر شما مهم
عواملی که موجب ایجاد، توسعه و گسترش  

گردند محور می نیکارآفرنظام منابع انسانی 
 ؟اندکدم

 ی دانشگاه فرهنگیان عال  ریمد: شوندهمصاحبه
ها رشد کنند و توسعه  های انسانی ما هستند در همه ابعاد و زمینهترین سرمایه اگر دانشجویان که مهم

افتد متأسفانه در رشد بر اتفا  می  وپرورشآموزشمدنظر قرار دهیم تحول در  باهمرشد را  و پیشرفت و
 اندیشیمنمی جانبههمهبه رشد  میدداریتأک یک جنبه و یک بعد 

های  رشد در ساحت
 گانهشش

به نظر شما چه شرایطی بر راهبردها اثرگذارند 
گر نتایج را تحت  عوامل مداخله عنوانبهو 
دهند؟ به عبارت بهتر ضعف  قرار می ریتأث

دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت در  
این زمینه در چه مواردی است و بیشترین  

 دانید؟ ی را در کدام زمینه میتوجهکم

 مصاحبه شوند: استاد دانشگاه فرهنگیان، دانشیار دانشگاه 
در ایجاد یک تفکر خال  نقش داشته باشد آموزش ترکیبی   تواندمسائلی که می  نیترمهمیکی از 

-دروس با همدیگر مخصوصاً در دوره ابتدایی است دیگر نه زمان سنتی و نه فیزیک سنتی جواب می
 خواهد که اکنون نیست دهد این تفکر بستر جدیدتری می

 فقدان آموزش تلفیقی 
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 های اصلی دهی به مقوله ی فرعی و شکلهامقولهتبدیل کدهای باز به  .4جدول 
 های اصلیمقوله های فرعیمقوله کدهای باز

بهسازی تصویر اجتماعی دانشگاه، فرهن  دانشگاهی، مقاومت در برابر تغییر و فشارهای اجتماعی،  
ی اجتماعی، کیفیت زندگی  ریپذتی مسهولها، و باورهای محیطی، وضعیت فرهنگی خانواده  هاارزش
 یباورنیدکاری، 

 فرهنگی -عوامل اجتماعی

(A1) 
 (B1ای )عوامل زمینه

 هیپای هاآموزشهمراهی نهادهای اجتماعی با کارآفرینان، اصال  و اجرایی شدن اسناد باالدستی، 
اجرایی کردن های اجتماعی کارآفرینان، آموزش و آموزش هوش مالی از کودکستان(، تشکیل شبکه)

 های جدید دولت کارآفرین، رویکرد نهادهای حمایتی، بازآفرینی مفهوم کارآفرینی تهوری 
 (B1) یا عوامل زمینه (A2عوامل نهادی )

 (B1) یا عوامل زمینه (A3) عوامل اقتصادی عدالتی در تخصیا منابع، وضعیت اقتصادی کشور، افزایش بودجه بی
، تقویت اتا  فکر،  وپرورشآموزش، اصال  ساختار مسابقات در لگریتسهکننده و ساختار تسهیل

مدل آیزنبرگ(،  توسعه )های سیستم نظارت و ارزیابی دانشگاه، مطالعات تطبیقی، بهره گرفتن از مدل
 ها با رویکرد کارآفرینی )کارراهه شغلی، جانشین پروری( اشتراک دانش ذهنی و صریح، تغییر سیاست

 ( B2عوامل علّی ) (A4) راهبردیعوامل 

مکف(، نگرش هدف محور  ) ری فراگتوسعه تفکر مهارت محوری مدیران، توسعه مدیریت کیفیت 
ی توسعه محور، تعیین اهداف و راهبردهای کالن، تأکید بر ارائه دروس چالشی، توجه ویژه به جابه

 های استراتژیک، توجه به معنویت در رهبری برنامه
 ( B2) یعلّعوامل   ( A5) مدیریتیعوامل 

ی، افزار نرمهای جدید، ایجاد بانک اطالعاتی جامع، توسعه امکانات تکنولوژی مدرن، فناوری
ی و مغزافزاری، ارائه واحد درس آموزش کارآفرینی، تقویت منابع انسانی در سطح ملی،  افزارسخت
 کارآفرینی  جامعکتابخانه 

 منابع مادی )غیرمادی(

(A6) 
 ( B2) یعلّ  عوامل

حضور متخصا کارآفرینی در هیأت جذب، تخصصی کردن سیستم جذب منابع انسانی، توجه به  
دانشجو معلمان های ملی )تعالی، کاشف(، تغییر سیستم جذب تخصصی رویکرد کارآفرینانه در طر 

 کنکور سراسری( )
 (B3راهبردها ) (A7) تأمین

های جدید، دانش نظری و مهارتی اعضای هیأت علمی  روشتوسعه اساتید: تغییر رویکرد تدریس به  
 )برنامه تمرین معلمی با رویکرد جدید( 

ای شدن، خودباوری : تقویت احساس شایستگی و روحیه کاریزماتیک، حرفهدانشجو معلمانتوسعه 
 العمر شغلی، تقویت روحیه یادگیری مادام

های مدیریتی، رهبری م شایستگی گری یا کوئچین ، احصای مدیریتی: مربیهامهارتتوسعه 
 گرا، تفکر کارآفرینانه مدیران تحول

ی و آینده سازی، ن یبندهیآی، پژوه ندهیآ: آموزش وپرورشآموزشهای انسانی توسعه سرمایه
 یابی و فرصت سازی، بینش راهبردشناسی ی، فرصتریپذسکیر

 (B3راهبردها ) ( A8) توسعه

، توجه به مباحث اخالقی با رویکرد وپرورشآموزشام در نظ برجسته کردن نقش الگویی معلم
، هماهنگی مسهولیت و  وپرورشآموزشهای کارآفرینی در نظام کارآفرینانه، توجه به پرورش مؤلفه

های  به دوره ژهیوبهکردن نظام تشویق، پاداش و نگهداشت منابع انسانی، توجه  روزبهاختیار معلم، 
 بالندگی

 (B3)راهبردها  ( A9) انگیزش

ی، توجه بیشتر به بالندگی منابع انسانی دانشگاه  مداراخال ، تقویت  ها ارزشی به توجهیب
، منعطف نبودن نظام آموزشی، حجم و (ی سبک زندگی ایرانی اسالمیهامهارتی ها)کارگاه

ی دانشجویان و تحلیل ازسنجینی تخصصی در خصوص هاپژوهشمحتوای کتب درسی، فقدان 
ی تخصصی در خصوص آموزش دین و تقویت ساحت  ها آموزشمحتوای کتب درسی فعلی، فقدان 

ی، عدم ا حرفهی هامهارتعبادی اخالقی، تطبیق ناپذیری سیستم موجود منابع انسانی، ضعف 
 انتخاب آگاهانه شغل 

 (B4گر )عوامل مداخله  ( A10) یدانشگاهجامعه 

ی ملی هاطر ی فردی در نظام تعلیم و تربیت، توجه به این رویکرد در  هاتفاوتعدم توجه به 
ی الزم در خصوص تحلیل کتب درسی نظام تعلیم و تربیت با این هاپژوهشاکتشاف و تعالی، فقدان 

ی اخال  مدار، عدم ن یکارآفری تاریخی در راستای رشد و توسعه  هاداستانی به نقل ا توجهیبرویکرد، 
از اوقات فراغت دانش آموزان نظام تعلیم و تربیت در تعطیالت سالیانه در این راستا،    استفاده کامل

و جامعه، کمبود مدارس ویژه باروی کرد دینی و  وپرورش آموزشموانع اداری در ارتباط با نظام 
 هانسلبه طی روند معمولی آموزش، شکاف بین  ها خانوادهی کوچک، تمایل شهرهاخالقانه در 

 (B4گر )عوامل مداخله  (A11) مطلوب اکوسیستم

، نبود  نانهیکارآفرو توجه ویژه به مسائل اخالقی با رویکرد  هاسیپردایجاد دفتر ارتباط با جامعه در 
 ی فعالنهادهای و نیکارآفری هاتشکلبانک اطالعات شغلی با این رویکرد، موانع اداری در ارتباط با 

 در این راستا 
 (B4گر )عوامل مداخله  (A12توسعه اجتماع )

نگر و آینده نگار، مدیریت سبز منابع دانشگاه، ترسیم تصویر جدید از معلمی، حس دانشگاه آینده
 افتخار به شغل

پیامدهای سطح دانشگاه و 
 ( A13)نظام تعلیم و تربیت 

 (B5پیامدها )

 زادرونمبتنی بر توانایی، اقتصاد  انیبن دانشاقتصاد 
 اجتماعپیامدهای سطح 

(A14 ) 
 (B5پیامدها )
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 مدل پارادایمی کدگذاری محوری   تبیین -ج

بنیاد، ضمن مطالعه مبسوط ادبیات  فرایند تهوری داده در آغاز
کارآفرینی، توسعه منابع انسانی و توسعه منابع   در خصوصنظری 

های مرتبط به انسعععانی کارآفرین محور، مقاالت، کتب و رسعععاله
ای مرور گردیعدنعد. این روش موجعب ایجعاد شعععکعل موشعععکعافعانعه

تکرار  گردد و احتمال  چهارچوب مفهومی در ذهن پژوهشعععگر می
ازی سعکند. در طی روند اجرا، مفهومی دیگر را کم میهاپژوهش

از طریق کدگذاری باز و روش مقایسعه دائمی صعورت پذیرفت. به 
ها پس از اختصععاص کد مفهومی از سععطح این شععکل که داده

با افزایش سعطح   جیتدربهتجربی به سعطح تهوریک انتقال یافتند، 
تجریعد، پس از مقعایسعععه دائمی معیعارهعای پژوهش معاننعد مرتبط 

ی یا واصععلطبقات محوری ها، بودن، قابلیت کاربرد و اشععباع داده
. مشخا شدند.1شکل همان کدهای گزینشی مطابق 

 

 
 مدل داده بنیاد توسعه منابع انسانی کارآفرین محور  .1شکل 

 

 بحث  
  یتوسعه منابع انسان  یالگو   یطراحهدف اصلی این پژوهش  

نتایج بود و هدف حاضر نیل به    ینی کارآفر  تیبا محور  انیدانشجو
ها،  کاربردی از طریق ترکیب و مقایسه اطالعات مستخرج از رساله

با نتایج   موردمطالعهمقاالت و کتب داخل و خارج در زمینه موضوع  
اغلب پژوهش توسعه    در خصوص  شدهانجامهای  پژوهش است. 

تجارت   و  در حوزه صنعت  کارآفرین  انسانی  و    گرفتهانجاممنابع 
اند.  ها بررسی کردهرا در دانشگاه  های محدودی این مهمپژوهش

انجام  خصوص  این  در  پژوهشی  تاکنون  فرهنگیان  دانشگاه  در 
از منظر   در خصوصنگرفته است. در مطالعه حاضر   این مفهوم 

ای، راهبردها و پیامدها بحث شده  گر، زمینهشرایط علّی، مداخله

های  توان با پژوهشهای این پژوهش را می است. بعضی از یافته
 پیشین مقایسه کرد.

-های توسعه عوامل متعددی از دادهدر مبحث بسترها و زمینه
گردید. مستخرج  می  126تعداد    از  ها  مستخرج  به  مفهوم  توان 

داخلی کشور   سیاست  و  دانشگاهی  فرهن   اجتماعی،  مسهولیت 
می نشان  حاضر  پژوهش  دستاوردهای  کرد.  سیاست  اشاره  دهد 

جامعه از بسترهای مهم رشد، فرهنگی    -دولت، وضعیت اقتصادی
راستا  باشد. همها در جوانب مختلف میپیشرفت و توسعه دانشگاه
یافته فو   پژوهش  و  با  پروایز  ناپایداری ت  ]24[خان  های  أثیر 

  ]25[  دیاست  نیهمچندهد.  سیاسی را بر توسعه کارآفرینی نشان می
نماید.   می  تأکید  سیاسی  اجتماعی و  فرهنگی،  دانش  اهمیت  بر 

فرهنگی        -عوامل اجتماعی                 عوامل نهادی عوامل اقتصادی 

 جامعه دانشگاهی•

 اکوسیستم کارآفرینی مطلوب•

 توسعه اجتماع•

 تأمین 
 توسعه 
 توسعه اساتید-
 دانشجومعمانتوسعه  -
 توسعه مهارتهای مدیریتی فردی و گروهی -
توسعه هویت سرمایه های انسانی نظام آموزش و  -

 پرورش
 انگیزش 

 عوامل راهبردی 
 عوامل مدیریتی 
 منابع مادی و غیرمادی 

پیامدهای سطح دانشگاه فرهنگیان  -
 و نظام تعلیم و تربیت

 پیامدهای سطح اجتماع  -

 ایهعوامل زمین

 عوامل عّلی

 راهبردها

 پیامدها

 عوامل مداخله گر
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تقویت    ]26[  کانسیرس و  ترویج  بر نقش سیاست دولت در  نیز 
 نماید. کارآفرینی تأکید می

توان به  مفهوم مستخرج می  69درمبحث شرایط علّی از میان  
های آموزشی در تأثیر پیشرفت تکنولوژی جهانی، برگزاری کارگاه

مانند کارگاه نمود. در دو  دانشگاه  اشاره  نوآوری  و  های خالقیت 
کازنتوا   و    ]27[پژوهش  تاسین  نقش    ]28[همکاران  و  بر  نیز 

افراد    نوآوری در توسعه منابع انسانی کارآفرین تأکید شده است.
  در مدارس   ینیکارآفر   جیترو  یمعتقدند که عامل اصل  دگاهید  نیا

ها دانشگاه  آموزش و  توسعه    ]29[لومی.  باشدیم  یکاربرد  یها، 
و تحول    رییتغ  تیبر اهم  یضمن انتقاد از آموزش و پرورش سنت 

هدا  یسنت  یهابرنامه  برنامه  ت یو  سمت  به  خال     یهاآموزش 
به    دنیتحقق بخش  یمحققان معتقدند که برا  نی. اورزندیم  دیتأک
و ارائه برنامه خال     یآموزش  طیمح  یسازی به غن  دیموضوع با  نیا

  یآموزاندانش   تیمنظور ترب  به معلمان خال ،    ت یپرداخت، لذا ترب
 دارد. یادیز تیخال  اهم

مستخرج    کد مفهوم  299ها  در مبحث راهبردها و استراتژی
می نشان  پژوهش  ابعاد  از  پرورش  استعداد،  مدیریت  که  دهد 

ریسکپژوه نده یآ،  نفس)اعتمادبه  یتیشخص تأکی،  بر  پذیری(  ید 
جهان و  منابع  ایدئولوژی  توسعه  در  رهبری  و  اسالمی  بینی 

،  ]30[توماس  ی  هاپژوهشکارآفرین مؤثر است. در همین راستا  
و  ]31[  یفشنک یی  مهدی  ]32[همکاران  ،  و    ]15[،  عباسی  و 

به ترتیب بر تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی و    ]33[همکاران  
ارتباط آن با ابعاد اشتیا  کارآفرینانه، دینداری در رشد اقتصادی،  

آیندهنفس اعتمادبه و  رهبری  و  ریسک  توان  . ددارندیتأکپژوهی  ، 
های کارآفرینان را در سه دسته درک آینده مطلوب، مهدی فعالیت

های محتمل تصویر آیندهترسیم مسیر آینده مطلوب و توجه به  
 داند. کرده و این توجه را منتج به تولید ثروت و ارتقام نوآوری می

مداخله عوامل  حاضر  پژوهش  جامعه  در  مقوله  سه  در  گر 
اجتماع  توسعه  و  مطلوب  کارآفرینی  اکوسیستم  دانشگاهی، 

-ی مستخرج میهاکد مفهومی قرار گرفتند که از میان  موردبررس
ها در نظام  صادی، فقدان انگیزه، ضعف ارزشتوان به وضعیت اقت

هم پژوهشآموزشی  با  همچنین  راستا  کرد.  اشاره  فو   های 
کارآفرینی و رشد  ارتباط بین  بر   ]34[همکاران پژوهش هینمان و  
آوری کمک مالی بر آموزش جمع  ]35[آبرامز  اقتصادی، پژوهش  

حقیر  ی و پژوهش رادران  آموزش عالی سرمایه در  آورجمع و تجربه  
تأکید   ]36[  ییطاو   و  راهبردی  برنامه  نبود  انگیزه،  فقدان  بر 
موانع تشکیل دانشگاه کارآفرین   عنوان به بر توسعه کمی    ازحدش یب

 تأکید دارد.
که در مقوالت   کد مفهوم  76تحلیل نتایج    در بخش پیامدها

فرعی پیامدهای سطح دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای 
اجتماع   منابع    شدهیبنددهرسطح  سبز  مدیریت  داد  نشان  بود 

و آینده نگار،    نگرندهیآدانشگاه، اقتصاد مبتنی بر دانایی، دانشگاه  
از   ملی  ناخالا  تولید  افزایش  معلمی،  از  تصویر جدیدی  ترسیم 

انسانی کارآفرین محور است. در همین   نتایج نظام توسعه منابع 
زارع   و  دیانتی  ویژه    ]37[  یدیزراستا  اقدامات  طراحی  تأثیر  بر 

توسعه منابع انسانی بر رشد رویکرد کارآفرینانه در سازمان و مقدم  
بر ماندگاری در سازمان، رضایتمندی کارکنان،   ]38[و همکاران  

سازمان   رقابتی  جایگاه  بهبود  و  تعالی  رشد  و  سازمانی  بالندگی 
محور  عنوانبه  کارآفرین  انسانی  منابع  توسعه  نظام  تأکید   نتایج 
 نماید.می

 ی مندعدم بهره  از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به 
  یکیآموزان  که دانش   یی؛ از آنجااشاره کرد  از نظرات دانش آموزان 

ذ آن  یاصل  نفعانیاز  نظرات  وجود  احتماالً  هستند،  ها  مدارس 
استنباط  هادگاهید م  یگرید  های  و    .دینما  جادیا  توانستی را 

دیگر   از  پراکندگی  همچنین  به  حاضر  پژوهش  های  محدودیت 
جغراافیایی مصاحبه شونده گان، عدم وجود واحدی درسی تحت  
عنوان کارآفرینی درسی در دانشگاه فرهنگیان بود. لذا در راستای  
داده از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  و  فو   اهداف  به  ها رسیدن 

 گردد. پیشنهادهای ذیل ارائه می
علمی دانشگاه فرهنگیان بر ارائه  در برنامه جدید تمرین م  -
)روایت پژوهی، اقدام پژوهی، درس پژوهی و کنش    گانه  4مباحث  

زمینه  این  در  راهنما  معلمان  است  اما الزم  گردد  تأکید  پژوهی( 
کنند   کسب  بیشتری  آنان  بی  چراکهآگاهی  همکاری  شک 

است. همچنین    ریناپذاجتناببه اهداف برنامه، ضروری و    دنیدررس
ین مهم مدنظر قرار گیرد که تجربه تدریس در محیط واقعی  باید ا
معلمی  عنوانبه  تمرین  برنامه  اصلی  ساختن    هدف  اجرائی  در 

 های جدید مدنظر قرار گیرد.دستورالعمل
های دانشگاه کارآفرینی( در پردیسجامعه )واحد ارتباط با    -

دانشگاه مانند  برگزاری  فرهنگیان  با  و  گردد  تأسیس  دیگر  های 
نوآوری،  رگاهکا استارت هادست سازههای خالقیت،  آموزشی،  ی 
 های ویژه آموزشی در این راستا تأثیرگذار باشد. ها و کالسآپ
طر   - در  کارآفرینانه  رویکرد  به  وزارت  توجه  ملی  های 
 )تعالی، کاشف( وپرورشآموزش
مشخا ساختن مدارس ویژه دانشگاه فرهنگیان در جوار   -

های برنامه تمرین معلمی و پیشبرد مؤثرتر برنامهدانشگاه جهت  
 دیگر این طر  

تحلیل محتوا و بازنگری سرفصل دروس دانشگاه با رویکرد    -
 کارآفرینانه
کتب    - محتوای  و  دبستانش یپتحلیل  رویکرد  این  با  ی 
های ویژه در این خصوص مانند آموزش هوش مالی که  آموزش
دنیا  اکنونهم از کشورهای  بسیاری  برنامه   در  در  از کودکستان 

 است.  قرارگرفتهدرسی 
پردیس  - در  کارآفرینی  اکوسیستم  یک  و  تشکیل  ها 
 های دانشگاه فرهنگیان در هر استان دانشکده
شود بعضی دروس مؤثر بر روش تفکر خالقانه  پیشنهاد می -

درس   مانند   صورتبه  تطبیقی  وپرورشآموزشدانشجویان 
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قرار   مدنظر  با  و  ارائه  و  حضوری  تطبیقی  مطالعات  دادن 

و نظام تعلیم و    معلمتیتربهای نوآورانه مراکز  بررسی ایده

نظام برترین  بررسی  و  جدیدترین  تربیت  و  آموزشی  های 

بر روش جهان  مدارس  نقادانه  تحلیل  و  دنیا  آموزشی  های 

 پرورش تفکر کارآفرینانه تأکید دارد.

 ن( های ویژه بالندگی دانشجویان )توسعه ذهکارگاه  -

توجههه ویههژه بههه تههدریم دروس املههی و کههاربردی  -

هههای ملرلهه  )روش تههدریم و بررسههی کرههو در دوره

ابرهههدایی و مروسهههطه( مرأسهههفانه در برنامهههه جدیهههد 

دانشهههاه فرهنهیههان سههااات بررسههی کرههو تقلیههل یافرههه 

شههوندگان، تحلیههل و کههه بهها توجههه بههه دیههدگاه م ههاحبه

 سهههازنهیزمبررسهههی کرهههو مل وصههها  در دوره ابرهههدایی 

 ایجاد تفکر ناب و کارآفرینانه است.

هسره  - گروهتشکیل  دانشهاه  ها،  در  کیفی  دوایر  و  ها 

گیری از خرد جمعی و سینرژی تیمی اساتید، بهره  باهدف

 کارمندان و دانشجویان جهت تقویت تفکر خلّاقانه. 

 ی ریگجهینت
اساس       انسان  های   افرهی بر  منابع  توسعه    ی پژوهش 

فرهنه  نیکارآفر دانشهاه  در  تفکر   انیمحور  رشد  با 

تعل  نانهیکارآفر نظام  ترب  میدر  به    ییامدهایپ   تی و  معطوف 

اقر اد  یشناخرروان  ، یآموزش  یبالندگ  رشد  که    یو  دارد 

 . طلبدیرا م تیو ترب میاندرکاران تعلو دست رانیتوجه مد

 ت اخالقی مالحظا
  اخالق  این پژوهش دارای کد       

IR.BUMS.REC.1398.167   از دانشهاه الوم

 پزشکی بیرجند می باشد. 

 سپاسگزاری 
نویسنده گان از کلیه کسانی که در این پژوهش ما را یاری  

  از برگرفته پژوهش حاضر  کنند.  ، تشکر و قدردانی می اندرسانده
دکتری جلیلی،  اول،   نویسنده  رساله  و    گروه   از  حمیده  مدیریت 

انسانی، منابع  بوده  دانشگاه  بهسازی  بیرجند  واحد  اسالمی    آزاد 
 . است

 سنده یسهم هر نو
ند.  ه ا نمودو تبیین    یاول و دوم اطالعات را جمع آور  سندهینو
و    هنمود  تیمقاله فعال  نیسوم در قسمت نگارش و تدو  سندهینو
 . ه استانجام دادمقاله را  یآمار یچهارم کارها سندهینو

 تضاد منافع 
  با حمایت مالی دانشگاه فرهنگیان انجام شده  پژوهش،  این

این اعالم می کنند که  نویسندگان  و    منافع   تعارض  مقاله  است 
ندارد. 
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